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Abstract

In my essay, I explore the dilemma how I respond to the various hobbies that children carry with 

them to preschool. I want to be able to allow every child to take part of their hobbies at preschool, 

but I still get stuck in accepting some hobbies, while I deny others. In my stories, I focus on two 

situations where I have a hard time accepting the children's hobbies, because I think they interfer 

with preschool routine. Through my questions, I then go on to examine why I react like this, and 

how I could act differently towards these children. My method is to write a scientific essay, where I 

explore my own experience through writing, and reflect on my dilemma by looking at it from 

different angles. I set out from a hermeneutic perspective, where Hans-George Gadamer's theories 

on preconceptions and the horizon of understanding form a base for my reflections. I've chosen to 

explore two different approaches that I could take in my response towards the children. One is 

based on Gert Biesta's thoughts on a pedagogy of interruption, which is about interrupting the 

children in what they are doing, to make them take a break from their repetitive behaviour and give 

them new ways to access their hobbies. The other approach departs from Carina Fast's studies on 

literacy and the potential children have to learn through popular culture, and where I try to base my 

actions on what they children are currently doing, to elaborate on that instead. I try to apply both of 

these approaches on my stories, and reflect on how they would work here and what this could lead 

to. I feel that no two situations are the same and that I can't tell for sure that a certain method is 

going to work every time, thus I will have to see each and every situation for what it is and try 

different approaches each time.

Keywords: preschool, hobbies, preconceptions, horizon of understanding, pedagogy of 

interruption, rational community, literacy
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Sammanfattning

I min essä utforskar jag dilemmat hur jag som pedagog bemöter de olika intressen som barnen bär   

med sig in i förskolans verksamhet. Jag vill kunna tillåta alla barn att ta del av sina intressen på 

förskolan, men fastnar ändå ofta i att jag accepterar vissa intressen men stoppar andra. I mina 

berättelser fokuserar jag på två situationer där jag har svårt att acceptera barnens intressen eftersom 

jag tycker att de stör verksamheten. Jag går sedan via mina frågeställningar vidare och undersöker 

dels varför jag reagerar på det här sättet, samt hur jag skulle kunna agera annorlunda gentemot de 

här barnen. Min metod är att skriva en vetenskaplig essä, där jag genom skrivandet utforskar min 

egen erfarenhet och reflekterar kring dilemmat genom att se på det ur olika vinklar. Jag utgår till 

stor del från ett hermeneutiskt perspektiv, där Hans-George Gadamers teorier om förförståelse och 

förståelsehorisont utgör en stomme i mina reflektioner. Jag har valt att utforska två olika vägar som 

jag skulle kunna ta i mitt bemötande gentemot barnen. Den ena baseras på Gert Biestas tanke om en

avbrottets pedagogik, som handlar om att avbryta barnen i det de gör, för att bryta det repetitiva och

ge dem nya vägar in i sina intressen. Den andra vägen utgår från Carina Fasts studier om litteracitet 

och vilken potential barn har att lära genom populärkulturen, och där jag istället försöker utgå från 

det barnen redan gör och utveckla detta. Jag provar båda dessa riktningar på mina berättelser och 

reflekterar kring hur de skulle kunna appliceras på de här situationerna, samt vad detta kan medföra.

Jag känner att ingen situation är den andra lik och att det inte går att säga att en viss metod alltid 

fungerar, utan att jag behöver se varje situation som unik och prova mig fram på nytt varje gång.

Nyckelord: förskola, intresse, förförståelse, förståelsehorisont, avbrottets pedagogik, rationell 

gemenskap, litteracitet
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När barnens intressen möter förskolans verksamhet

Skylanders

Mötet börjar lida mot sitt slut och jag noterar att den här gången har vi faktiskt lyckats med att gå 

igenom alla punkter i protokollet. Det hör verkligen inte till vanligheterna, så mycket som vi ska 

hinna med hela tiden. Min kollega Anita suckar plötsligt ljudligt och väcker mig ur mina tankar. 

”Och så måste vi bestämma oss för hur vi ska handskas med Skylanders-gänget”, säger hon och ser 

på oss andra. Vi skruvar lite på oss. Den här frågan har hängt i luften länge, men ingen av oss har 

hittat någon bra lösning på den. ”Det är fortfarande samma sak”, fortsätter Anita. ”Emil, Martin och 

Ossian är bara i bygghörnan hela dagarna och bygger Skylanders. De vill inte prova på några andra 

aktiviteter. De vill inte ens gå ut, och när de väl är ute sitter de ändå bara i ett hörn och pratar om de 

där Skylanders-gubbarna och väntar på att få gå in igen”. Hon ser uppgivet på oss andra och vi tittar

lika uppgivet tillbaka. ”Jag vet precis vad du menar”, säger jag. ”Jag försökte själv få dem att följa 

med mig till ateljén tidigare idag för att måla eller snickra lite”. De andra ser på mig under tystnad, 

och jag vet att vi alla har provat precis samma strategier flera olika gånger om, men utan resultat.

”Men på något sätt måste vi ju bryta det här beteendet”, säger Anita. ”De kan ju inte bara sitta inne 

och bygga hela dagarna, det är inte hälsosamt! Och hur ska vi kunna visa deras föräldrar att vi 

arbetar efter hela läroplanen om de bara vill ägna sig åt bygg- och konstruktionsbiten?” Hon ser 

uppfordrande på oss andra. ”De deltar ju i projekten utan protester”, funderar jag högt. ”Men så fort 

det blir fri lek hamnar de där i bygghörnan”. Vi blir tysta igen. Efter en stund är det min andra 

kollega Stina som bryter tystnaden. ”Jag pratade med Martins pappa igår, ni vet, om att Martin får 

sådan där ångestfylld hemlängtan ibland och bara vankar av och an för att han vill hem och spela 

Skylanders-spelet. Och han tycker att det är bra om vi håller Martin borta från Skylanders här på 

förskolan, eftersom han ändå gör det hemma hela tiden”. Stina ser tvekande ut när hon berättar, och 

jag tror inte att tanken på att förbjuda barnen att hålla på med en viss aktivitet tilltalar någon av oss.

Mötestiden är slut och vi har fortfarande inte kommit fram till hur vi bäst bör göra. Men det känns 

som att vi tänker i samma banor och inte vill förbjuda dessa barn att ägna sig åt sina intressen, men 

hellre vill få dem att ägna sig åt andra saker under tiden på förskolan. Ingen av oss tycker riktigt att 

Skylanders har något på förskolan att göra, det är ju så kommersiellt och går bara ut på att man ska 

köpa saker att samla på. ”Och sedan slåss de säkert också, de där gubbarna! Tacka vet jag vårt 

okodade material, där får barnen i alla fall välja själva vad de vill leka”, inflikar Stina. ”Ja, vi har ju 

sagt att vi vill vara ett komplement till hemmet, och då har ju det där inget här hos oss att göra”, 

5



nickar Anita. Jag nickar också och håller med, för det är ju så vi har bestämt. Det enda vi enas om 

för tillfället är att fortsätta uppmuntra Emil, Martin och Ossian till att hitta andra intressen, och att 

ge dem positiv förstärkning när de väl gör det, för att försöka dämpa deras intresse för Skylanders.

Frost och Sean Banan

Jag sneglar på klockan. Oj, hon är redan över ett! Vad fort rasten går, det känns aldrig som att jag 

hinner vila upp mig ordentligt. Dags att gå ut och byta av Karin så att hon också får komma iväg på 

rast. Jag öppnar dörren och kliver ut i hallen, och på avstånd hör jag musik spelas från avdelningen. 

Jag ler för mig själv. Fredagsdiscot är redan igång, och jag vet hur mycket barnen älskar  att få 

önska sina favoritlåtar och dansa till dem. Jag går och ställer min kaffekopp i diskstället och kliver 

sedan in i ljudbubblan. Jag ser hur barnen virvlar runt i dansen i ett enda myller av armar och ben 

och skratt. Ljudnivån är öronbedövande, men de verkar i alla fall ha väldigt roligt. Jag noterar att 

flera av flickorna har på sig våra egentillverkade Frost-klänningar, och att alla som vanligt vill vara 

Elsa när de dansar. Vilken tur att vi fångade upp det där intresset och gjorde något eget av det, 

tänker jag. De där kläderna har verkligen kommit till användning varje dag sedan vi skapade dem.

Karin får syn på mig. Hon ser trött ut och verkar vara i stort behov av en stunds rast. Hon går förbi 

mig ut i hallen och vinkar åt mig att följa med. ”Jag körde igång discot lite tidigare idag, för de var 

så sugna på att få börja dansa”, säger hon. Jag nickar förstående, det är klart att vi ska följa barnen. 

”Men jag har sagt att vi skippar Sean Banan idag”, fortsätter hon. ”Jesper bara tjatar om den, men 

du vet hur det blir, han förstör discot för de andra när han sätter igång med sitt”. Jag lyssnar och 

nickar, för jag förstår ju precis vad hon menar. Jesper älskar den låten, men det funkar aldrig bra när

han lyssnar på den. Han börjar spela pajas och skrika och springer in i de andra barnen, så att alla 

bara blir arga och ledsna. Och det har vi pratat med honom om massor av gånger, men det blir ändå 

alltid samma sak. Så jag fortsätter nicka och förstår varför Karin har satt stopp för den idag. Men en

tanke gnager i bakhuvudet. Satte vi inte stopp för den förra veckan också? Men jag kan inte riktigt 

komma ihåg, tiden går så fort, så jag skickar iväg Karin på rast och tar över rollen som DJ på discot.

Barnen fortsätter dansa. Några lämnar tillfälligt discot för att göra något annat en stund, men de 

kommer nästan alltid tillbaka igen. Jag märker vilken glädje musiken skänker dem, vilket jag ju 

känner igen så väl från mitt eget musiklyssnande. Barnen fortsätter att önska låtar i en strid ström 

och det blir en salig blandning av musik, men låtarna från filmen Frost dominerar. Jag ler åt att de 

aldrig tycks tröttna på dem och helst vill höra dem flera gånger i rad. Vid ett tillfälle försöker Jesper 

önska Sean Banan, men jag säger som Karin att vi inte tar den idag, eftersom det inte brukar funka 
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så bra. Varför gör det så ont att säga så till honom? Jag intalar mig att han väl måste förstå vad jag 

menar, vi har ju pratat om det så många gånger och han har ju fått så många chanser. Eller har han 

det? Hur ofta brukar vi spela hans låt egentligen? Har hans beteende satt sådana spår att det känns 

som fler gånger än det faktiskt är? Mitt dåliga samvete hopar sig i mitt sinne medan discot fortsätter.

Efter en stund märker jag att Jesper har lämnat discot. Eftersom jag är själv kan jag inte gå ifrån 

rummet medan det är så många barn där, men jag sneglar ut i rummet intill och ser att han sitter och

ritar för sig själv vid ett bord. Två barn leker intill, men annars är det bara de som har gått iväg från 

discot. Och Jesper kommer inte tillbaka in till discot igen. Samtidigt som mitt dåliga samvete tynger

mig, suckar jag inombords åt att han bara vill lyssna på just den låten. Kan han inte ha lite fler låtar 

som han tycker om? Eller skulle det sluta på samma sätt med dem också om han gjorde likadant? 

Samtidigt kommer jag på mig själv med att sätta på samma Frost-låt igen, för jag vet inte vilken 

gång i ordningen. Och de barnen som har den här låten som favorit då, och bara vill lyssna på den 

hela tiden? De får lyssna på den så fort de önskar, ja, till och med flera gånger under ett och samma 

disco. De dansar också ganska intensivt och krockar ibland, men inte på samma nivå som Jesper. 

Och jag upplever att de verkligen lever sig in i dansen och rollen som Elsa. De är så glada allihopa.

Medan jag håller ett öga på barnen försöker jag dra mig till minnes varför det blev en så stor grej 

med just Frost-temat. Men jag minns inte riktigt, det var som att det bara smög sig på, och helt 

plötsligt var det jättemånga flickor som bara ville leka Frost hela tiden, och gick runt och sjöng på 

sångerna från filmen. Och jag minns att vi inom arbetslaget pratade om detta och var rörande 

överens om att vi ville passa på att ta tillvara på den här lusten och energin som fanns hos barnen 

kring detta, och så satte vi igång med att börja sy och sjunga och måla karaktärerna. Det var länge 

sedan jag arbetade med ett projekt där barnen var så engagerade! Och det är så roligt att se att 

intresset fortfarande håller i sig. Jag avbryts i mina funderingar av att Karin kommer tillbaka från 

rasten och undrar om jag vill vila öronen en stund, så kan hon ta över igen. Jag tar tacksamt emot 

erbjudandet och går mot köket för att förbereda mellanmålet. På vägen passerar jag Jesper, som 

fortfarande sitter och ritar. Mitt dåliga samvete gör sig påmint och jag frågar, inbillar jag mig, 

intresserat vad det är han ritar. Han visar sin teckning för mig och berättar med liv och lust om den. 

Han verkar ha lagt discot bakom sig och hittat något annat att göra istället, och han verkar enbart 

glad och munter. Men mitt dåliga samvete fortsätter att gnaga i bakhuvudet och vill inte ge med sig.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att utforska det dilemma som jag har gestaltat i min berättelse, 

vilket handlar om hur jag och mina kollegor bemöter barnens intressen inom förskolans verksamhet.

Jag upplever att vi ofta fastnar i att vi accepterar vissa barns intressen och låter dessa komma in i 

verksamheten, medan vi istället stoppar och motarbetar andra intressen som vi uppfattar som 

opassande eller störande. I berättelserna ovan tog vi exempelvis in Frost i verksamheten och 

arbetade med detta tillsammans med barnen, medan vi tog avstånd från både Skylanders och Sean 

Banan, eftersom vi inte tyckte att dessa intressen fungerade med vår övriga verksamhet. Det här är 

ett dilemma som har legat och skavt i mig länge, då jag vill låta alla barn få ta del av sina intressen 

under tiden på förskolan, men fortfarande inte vet hur jag ska gå tillväga för att åstadkomma detta i 

praktiken. Min förhoppning är att genom mitt skrivande nå en större insikt i hur jag kan agera 

annorlunda i situationer som dessa. Jag anser också att detta dilemma är relevant för alla de som 

kommer i kontakt med förskolans värld eller har barn själva, då jag ofta får indikationer både från 

pedagoger samt även från föräldrar om att detta är ett område som det är svårt att förhålla sig till.

De frågeställningar jag vill undersöka kopplat till mitt dilemma är följande:

֍ Vad är det som gör att jag har så svårt att tillmötesgå de här barnens intressen?

֍ Hur hade jag kunnat bemöta barnen annorlunda i de här båda situationerna?

֍ Hur kan jag bemöta de barn som jag upplever har fastnat i ett ensidigt beteende kopplat till sitt 

intresse, ett beteende jag som pedagog upplever som ohållbart inom förskolans verksamhet?

Metod

Den metod jag kommer använda för att undersöka mitt dilemma är ett utforskande skrivande i form 

av en vetenskaplig essä, där jag reflekterar över mina egna erfarenheter och handlingar. Docent 

Maria Hammarén, som har arbetat med journalistik och litterär gestaltning, beskriver denna form av

skrivande i sin bok Skriva – en metod för reflektion. Hon säger där att man kan se skrivandet som 

ett sätt att möta och utforska den egna erfarenheten (Hammarén 2005, s. 5). Journalisten och 

författaren Jo Bech-Karlsen skriver även han om denna metod i Jag skriver alltså är jag. En bok för

fackskribenten som vill berätta, och menar att skrivandet då blir en metod för att kunna hitta sina 

egna tankar, och där reflektionen uppstår genom att man utgår från de egna erfarenheterna (Bech-

Karlsen 1999, s. 12 & 19). Det här tillvägagångssättet stämmer in väl på det jag vill göra med min 

essä, vilket är att se på mitt dilemma ur olika perspektiv och reflektera över varför det blev på det 

här sättet, samt vilka olika handlingsalternativ jag kan använda mig av. Precis som Bech-Karlsen tar
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upp vet jag inte vilka svar jag vill nå fram till, utan jag skriver för att undersöka denna komplexa 

fråga och se vilka nya insikter detta ger upphov till (Bech-Karlsen 1999, s. 13).

Bech-Karlsen betonar att essäformen bygger på en dialog med läsarna, och att det är en sökande och

pågående process där de egna erfarenheterna är underlag för reflektion (Bech-Karlsen 1999, s. 47). 

Läsarna blir då i mitt fall dels jag själv, genom att jag läser min egen text och ser på den utifrån, 

samt även de övriga seminariedeltagarna, som alla läser min text och kontinuerligt ger mig uppslag 

till nya perspektiv att utforska i mitt fortsatta skrivande. Bech-Karlsen menar dock att det behövs ett

visst mått av distans till det man berättar om för att reflektionen ska kunna uppstå, och att det därför

är nödvändigt att välja en händelse som redan har inträffat och ligger i dåtiden (Bech-Karlsen 1999, 

s. 40f). Det är också detta jag har gjort här, då jag har valt att utgå från två egenupplevda händelser 

som har inträffat tidigare, men som jag skulle vilja reflektera kring för att kunna se lite klarare på.

I min essä kommer jag också att utgå från olika teoretiska perspektiv för att bearbeta mitt dilemma, 

för som Hammarén påpekar behöver vi berikas av teorier för att kunna uppfatta komplexitet 

(Hammarén 2005, s. 35). Den tyske filosofen Hans-George Gadamers hermeneutik, i synnerhet 

hans tankar om förförståelse och förståelsehorisont, utgör en stomme i mina reflektioner. Jag 

kommer att utgå både från Gadamers verk Truth and Method (Wahrheit und Methode, 1960), samt 

Magdalene Thomassens  Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi, för att 

utforska dessa båda begrepp. Thomassen för en diskussion om Gadamer som en förnyare av 

hermeneutiken, med avseende på just förförståelsen och dess betydelse för förståelsen, och hon 

sammanfattar hans tankar på ett sätt som är relevant för mina resonemang. Det avsnitt som är av 

särskild vikt för mig kring detta finns inte heller i den svenska översättningen av Gadamers bok. Jag

har därför valt att istället använda mig av den engelska översättningen, samt av Thomassen. Andra 

viktiga begrepp som jag kommer att utforska är Gert Biestas tanke på en avbrottets pedagogik, samt

begreppet litteracitet, vilket Carina Fast studerar och som handlar om små barns begynnande 

utveckling av läs- och skrivfärdigheter. Hon visar då bland annat vilken potential som finns hos 

barn att kunna lära sig genom populärkulturen, och jag finner hennes resultat värdefulla för mina 

egna reflektioner. Via Biesta har även Hannah Arendts tankar om tillblivelse varit till hjälp för mig.

Etiska överväganden

Då essäformen handlar om att beskriva och sedan reflektera kring självupplevda händelser från 

förskolans verksamhet, har jag behövt ta ställning till hur jag kan göra detta utan att någon av 

individerna i mina berättelser går att känna igen. Jag har valt att följa Vetenskapsrådets riktlinjer 
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kring konfidentialitet, där de säger att ingen av de berörda individerna ska kunna gå att identifiera 

för en utomstående (Vetenskapsrådet 2002, s. 12f). Jag har därför anonymiserat samtliga personer i 

berättelserna (förutom mig själv), vilket jag har gjort genom att bland annat fingera alla namn på 

barn och pedagoger, samt att jag inte skriver ut några åldrar på barnen. I berättelserna har jag även 

bakat ihop erfarenhet från flera olika självupplevda situationer till två tydliga exempel som belyser 

det jag vill utforska i mitt dilemma. Jag har eftersträvat att inte ta med någon annan information än 

den som är nödvändig för att förstå problematiken. Sedan har jag även valt att förvränga viss 

information i berättelserna, exempelvis genom att byta namn på några av barnens intressen till 

andra, snarlika intressen, för att ytterligare försvåra identifiering av de berörda barnen.

Inledning: Varför är det viktigt att utforska det här dilemmat?

Jag känner ett behov av att utforska det här dilemmat eftersom jag upplever att vi pedagoger inte 

behandlar alla barn på ett likvärdigt sätt när vi ger deras intressen så olika bemötanden inom vår 

verksamhet. Det känns som att vi öppnar dörren för vissa barn men istället stänger den för andra. 

Ser jag till läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det dessutom att vi inom förskolan ska uppmuntra 

barnens intressen och stimulera deras lust till att lära (Skolverket 2011, s. 6). Det står också att vi 

ska låta de intressen som barnen själva ger uttryck för ligga till grund för verksamheten (Skolverket 

2011, s. 9 & 12). Vi pedagoger är därmed ålagda att arbeta utifrån barnens intressen, men ändå gör 

vi ofta en egen åtskillnad mellan vilka intressen som accepteras eller inte inom verksamheten.

Båda berättelserna belyser situationer där jag upplever att jag och mina kollegor bemöter barnens 

intressen på skilda sätt, och där jag också känner en stor osäkerhet kring hur jag själv borde agera. 

Genom att gå in och undersöka dessa situationer mer ingående hoppas jag både kunna väcka nya 

tankar hos mig själv, samt uppmuntra till en allmän reflektion kring detta område. Jag upplever att 

mitt dilemma berör något som ligger latent inom de flesta förskolor och som sticker upp huvudet 

med jämna mellanrum, en uppfattning som baseras på att jag ofta hör både kollegor, kurskamrater 

och föräldrar uttrycka att de tycker att detta med att låta barnens intressen få ta plats i verksamheten 

är en svårlöst fråga. Det här visar att detta är ett aktuellt dilemma som det är viktigt att utforska för 

att kunna göra barnen mer delaktiga i förskolans verksamhet. I berättelserna upplever jag att vissa 

barn blir mer delaktiga genom att deras intressen får bli en del av verksamheten, medan andra barn 

istället arbetar i motvind. Genom att studera de här berättelserna vill jag därför försöka skönja nya 

strategier för hur jag kan bemöta både dessa intressen samt beteenden hos barnen, och då samtidigt 

bättre förstå hur jag hade kunnat handla annorlunda i de här fallen. Detta hoppas jag i sin tur kan 

leda till att ge mig en större beredskap inför framtida möten med barnens olika intressen.
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Jag vill främst reflektera kring mina egna möjliga strategier i mötet med barnens intressen, men jag 

kommer också kontinuerligt att återkoppla till berättelserna och fundera över hur barnen reagerar 

där, för att på detta sätt även försöka lyfta fram ett barnperspektiv på mitt dilemma. Även om jag 

inte med säkerhet kan veta vad andra känner och tycker, så vill jag om möjligt försöka att lyfta de 

röster som finns i berättelserna och se till både oss pedagoger, barnen och föräldrarna. Jag kommer 

att börja med att utforska vad mitt dilemma egentligen handlar om och se på det ur olika perspektiv. 

Varför har jag och mina kollegor så svårt att bemöta barnens intressen på ett positivt sätt i båda 

berättelserna? Det känns som att det finns något som ligger och skaver i bakgrunden och omedvetet 

påverkar oss i detta, och jag behöver hitta vad det är och lyfta fram det i ljuset för att bättre kunna 

urskilja varför det ständigt blir så här. Jag ser därför att vi måste börja med att rannsaka oss själva 

som pedagoger, för att bättre förstå vad detta dilemma egentligen handlar om och vad det är som 

står på spel. På detta vis vill jag försöka nå fram till vad det är som gör det så svårt för mig och 

mina kollegor att bemöta de här barnens intressen på ett positivt sätt, varpå jag sedan går vidare 

med att reflektera över andra tillvägagångssätt som jag hade kunnat prova i dessa båda situationer.

Vad ligger bakom mitt dilemma?

Hur förförståelsen påverkar vår attityd

När jag nu i efterhand betraktar berättelserna ser jag tydligt hur lite förståelse jag och mina kollegor 

visar för barnens intressen i båda situationerna. Jag upplever att vårt negativa bemötande till stor del

handlar om att vi ser på dessa populärkulturella fenomen med andra ögon än barnen gör, och inte 

delar deras fascination över dem. Vi förstår helt enkelt inte hur Emil, Martin och Ossian bara kan 

sitta och bygga Skylanders hela eftermiddagarna, eller varför Jesper måste be om just Sean Banan 

hela tiden. Vi tycker att det finns så många andra, bättre saker som barnen skulle kunna ägna sig åt. 

Vi ser på dessa intressen med vår blick som pedagoger och försöker aldrig ta barnens perspektiv. 

Eller kan vi kanske inte göra det just då? Filosofen Magdalene Thomassen introducerar i boken 

Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi det hermeneutiska begreppet 

förförståelse, som bygger på att människan aldrig kan handla förutsättningslöst i världen. Enligt 

denna tanke bär vi alltid redan på en mängd antaganden och förväntningar som grundar sig i våra 

tidigare erfarenheter (Thomassen 2007, s. 36f). Jag upplever att jag och mina kollegor hämmas av 

att vi i berättelserna redan bär på färdiga antaganden i mötet med barnens intressen, vilket kommer 

till uttryck exempelvis genom Stinas kommentar om att Skylanders-gubbarna säkert slåss. 
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Filosofen Hans-George Gadamer, en viktig tänkare inom den hermeneutiska traditionen, kallar vår 

omedvetna förförståelse för fördomar och påpekar att detta ord ofta har en negativ klang idag, 

medan det egentligen enbart handlar om att bilda sig en uppfattning innan man har undersökt alla de

olika delarna som en situation består av (Gadamer 2001, s. 270). Jag upplever att jag och mina 

kollegor ser på barnens intressen på detta sätt i berättelserna, då vi är så snabba att avfärda det de 

gör som opassande. Thomassen uppfattar dock fördomarna som något produktivt och som en 

startpunkt för förståelsen att kunna utgå ifrån, och hon menar att vi behöver lyfta fram dessa 

fördomar i ljuset och använda oss av dem (Thomassen 2007, s. 194). Jag hade tillsammans med 

mina kollegor behövt ta fasta på de fördomar som vi uppvisar i berättelserna, då flera av dem tydligt

lyser igenom när vi talar om barnens intressen. Vi tar för givet att Skylanders-gubbarna bara slåss, 

att leksakerna styr barnens lekar och att populärkultur riktad till barn bara handlar om konsumism. 

Vi antar också att Jesper alltid måste bli på ett visst sätt varje gång han lyssnar på Sean Banan, trots 

att jag inte ens kan dra mig till minnes hur ofta han faktiskt har fått tillåtelse att lyssna på denna 

musik. Vi hade behövt synliggöra dessa fördomar för oss själva, för att kunna arbeta vidare med 

dem och nå insikt i varför vi bär på just dessa antaganden gentemot barnens intressen.

Thomassen ser det också som viktigt att stanna upp och reflektera kring det inträffade, och genom 

att se tillbaka på de egna handlingarna försöka förstå hur jag har uppfattat situationen och om jag 

hade kunnat uppfatta den annorlunda (Thomassen 2007, s. 37f). Gadamer menar dessutom att ett 

tidsmässigt avstånd till det inträffade kan vara till hjälp för att nå förståelse, men betonar att detta är

en process som aldrig avslutas utan ständigt fortgår eftersom vi hela tiden påverkas av faktorer som 

gör att vi förstår på nya sätt (Gadamer 2001, s. 298). Jag upplever att det tidsmässiga avståndet till 

berättelserna hjälper mig att kunna se klarare på dessa situationer, men också att jag i Gadamers 

anda kommer att behöva fortsätta reflektera för att nå nya insikter. När jag nu har skrivit ner 

berättelserna och börjat betrakta dem utifrån, ser jag dock genast prov på hur den erfarenhet vi inom

arbetslaget bär med oss formar vår föreställningsvärld, och hur den också påverkar vad vi har 

möjlighet att förstå av det barnen gör. Gadamer benämner denna sorts gemensamma förförståelse 

som en förståelsehorisont som avgör vad vi kan se från den plats där vi för tillfället befinner oss, 

och han ser den som grundläggande för att kunna förstå något alls (Thomassen 2007, s. 96 & 102). 

Där jag och mina kollegor står i berättelserna ser vi barnens intressen som ett störande moment som

inte har någon plats inom verksamheten, och det märks i våra dialoger att vi inte ser något positivt i 

dem just då. Men vad är det vi bär med oss i våra erfarenheter som gör att vi enbart ser negativt på 

dessa intressen? Varför ger vi inte Skylanders och Sean Banan större plats inom vår verksamhet?

12



I berättelserna ser jag att vi som pedagoger är eniga i vår syn på barnens intressen och att vi ständigt

nickar och håller med varandra, vilket jag tolkar som att vi till stor del delar en gemensam 

förståelsehorisont kring detta område. Thomassen säger att förståelsehorisonten kan förskjutas om 

man rör på sig genom landskapet, vilket kan leda till att man då ser nya saker som man missar om 

man bara står stilla på samma plats hela tiden (Thomassen 2007, s. 96f). Jag upplever att både jag 

och mina kollegor står relativt stilla i berättelserna och inte rör oss många millimeter från vårt 

utgångsläge, trots att vi i fallet med Emil, Martin och Ossian försöker diskutera hur vi ska förhålla 

oss. Och i Jespers fall för vi inte ens en diskussion kring frågan, utan väljer bara att stoppa honom. 

När jag ser på vårt agerande utifrån kan jag inte låta bli att undra om vi har glömt hur det är att vara 

barn och försjunka i ett intresse, eller om vi hade så annorlunda intressen själva som barn att vi inte 

kan förstå dessa. Varför skulle vi annars ha så svårt att tillmötesgå de här barnen? Vi verkar ha en 

helt annan horisont framför ögonen än den barnen ser och vi förmår inte heller närma oss deras. Det

kan också handla om vår känsla av trygghet och att vi som pedagoger vill arbeta med det vi kan. De

här intressena kan vi inget om, och vi visar inte heller några tecken på att vilja lära oss mer om dem.

Genom vårt beteende visar jag och mina kollegor snarare tecken på att dela in barnens intressen i 

fin- och fulkultur, där vissa intressen passar hos oss men inte andra. Jag leker med tanken på vad 

som hade hänt om de här barnen istället hade älskat någon av Astrid Lindgrens världar och bara 

byggt de figurerna eller velat lyssna på den musiken. Hade vi visat en större förståelse för deras 

intressen då, eftersom Lindgrens verk anses tillhöra god barnkultur enligt många pedagoger och 

föräldrar, och många av oss dessutom har vuxit upp med dessa berättelser? Carina Fast, filosofie 

doktor i pedagogik, påpekar dock i sin bok Literacy – i familj, förskola och skola att även Pippi 

Långstrump fick många att lyfta på ögonbrynen när den boken först gavs ut, och att det alltid är 

svårt med nya vanor som fångar de ungas uppmärksamhet i alltför stor utsträckning (Fast 2008, s. 

108). Detta leder mig att tänka att det beteende som vi pedagoger uppvisar i berättelserna pekar mot

att frågan om god barnkultur lätt övergår i en generationsfråga, där vi vuxna kan relatera till det vi 

själva upplevde som barn men har svårt att ta till oss nya företeelser som vi inte riktigt förstår. Och 

som vi kanske inte bryr oss om att sätta oss in i när det handlar om populärkultur riktad till barn.

Detta beteende att vilja skydda barnen från skadlig populärkultur är inget ovanligt enligt Fast, utan 

hon menar att vuxna ofta anser att den rådande barnkulturen är av dålig kvalitet jämfört med den de 

själva hade tillgång till som barn (Fast 2008, s. 133). Utifrån detta resonemang agerar vi därmed 

ganska förutsägbart om vi ser med vänligare blick på Astrid Lindgrens verk än det barnen gillar 

idag, eftersom vi har en egen relation till henne. Detta gör det i mina ögon inte mer tillåtet för oss 
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pedagoger att utestänga barnens intressen från förskolan, men det visar vilken avgörande betydelse 

förförståelsen och den egna erfarenheten kan ha för bemötandet. Fast påminner också om att även 

andra populärkulturella intressen som barn gärna ägnar sig åt, som exempelvis serietidningar och 

tv-tittande, har setts på med oblida ögon av pedagoger och föräldrar. Själv kan hon se det positiva i 

detta rent utvecklingsmässigt, men många vuxna oroar sig istället för innehållet eller den stora 

mängd tid som barnen lägger ner på sina intressen (Fast 2008, s. 93f). I den första berättelsen 

utbrister också min kollega Anita ”De kan ju inte bara sitta inne och bygga hela dagarna, det är inte 

hälsosamt!” om att Emil, Martin och Ossian bara vill vara inomhus och ägna sig åt Skylanders, och 

jag nickar och håller med. Vi är därmed en del av denna tradition av vuxna som oroar sig över att 

barnen har fastnat i ett ensidigt intresse som uppslukar dem och som vi inte har någon inblick i.

Men varför släppte vi då in Frost i verksamheten och arbetade så intensivt med detta varumärke, 

som är lika fast förankrat i populärkulturen som Skylanders och Sean Banan? Min spontana tanke är

att det även i detta fall handlar om att Disneyfilmer är något som de flesta av oss pedagoger har 

egen erfarenhet av på ett eller annat sätt, och att vi därför har en mer välgrundad förförståelse att 

utgå ifrån. Om jag studerar min berättelse om Frost ser jag också att jag inte riktigt kan svara på hur

detta kom sig, utan att det mera ”smög sig på”. Det kom sig naturligt på ett helt annat sätt än de 

andra intressena, och jag tror att en bidragande faktor till detta kan vara att vi omedvetet är mer 

välvilligt inställda till detta. Vi vet åtminstone ungefär vad vi kan förvänta oss, vilket kanske gör det

lättare för oss att komma med idéer om hur projektet kan fortskrida. Vi antar visserligen mycket om 

Skylanders och Sean Banan också, men där bygger dessa antaganden mer på gissningar kring vad vi

förväntar oss att de ska handla om, än på våra egna erfarenheter av detta. Föräldrarna är inte heller 

till någon hjälp för oss, då den enda som yttrar sig är Martins pappa, som tycker att vi ska hålla 

barnen borta från dem. Detta tolkar jag som att även denna förälder har svårt att dela barnens syn.

Det skulle alltför enkelt gå att avfärda vårt beteende i dessa situationer som en tillfällighet och tänka

att vi säkert gör annorlunda en annan gång, men jag tror att det är lätt att fastna i en viss typ av 

beteende när det är grundat i den egna förförståelsen. Jag fastnar i att vilja peka på att vi gör fel och 

att vi behöver förstå intressena bättre, men Gadamer poängterar att förståelse inte handlar om att 

förstå bättre, utan om att istället förstå på ett annat sätt (Gadamer 2001, s. 296f). Jag tror att det är 

det jag och mina kollegor behöver göra här, att gå vidare och hitta nya sätt att kunna se på barnens 

intressen. Det känns därför viktigt för mig att även fortsättningsvis vara uppmärksam på vilka 

förhastade antaganden jag och mina kollegor bär på. Vi behöver fånga upp dessa och utforska dem 

när vi väl får syn på dem, så att vi inte fortsätter att anta saker om intressena utan att ta reda på om 
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så verkligen är fallet. Gadamer menar dock att vi inte har fri tillgång till våra fördomar, och därför 

inte kan skilja mellan vilka som berikar eller hindrar vår förståelse (Gadamer 2001, s. 295). Detta 

ser jag tydligt exempel på i berättelserna, då dessa visar hur svårt det kan vara för oss att få syn på 

våra egna fördomarna när vi befinner oss mitt uppe i dem, trots att de tydligt skiner igenom när jag 

ser på situationerna utifrån. Jag tror därför att vi alla behöver hjälpa varandra inom arbetslaget, för 

att kunna komma vidare med denna typ av fördomar på ett produktivt sätt.

Yrkesstolthet och frågan om god utbildning

En annan faktor som jag upplever som bidragande till vårt negativa bemötande av barnens intressen

kommer till uttryck när min kollega Anita oroar sig över att Emil, Martin och Ossian sitter inne för 

mycket, och säger ”Hur ska vi kunna visa deras föräldrar att vi arbetar efter hela läroplanen om de 

bara vill ägna sig åt bygg- och konstruktionsbiten?” Ju fler gånger jag läser igenom berättelserna för

att försöka komma åt kärnan i mitt dilemma, desto mer övertygad blir jag om att detta är ett viktigt 

område där skon klämmer för oss. Vi känner ständigt pressen att arbeta efter läroplanen samt att 

kunna dokumentera och visa upp hur vi arbetar med den. Det dessa barn ägnar sig åt blir därmed 

inte förenligt med vår målsättning att följa läroplanen, eftersom de bara väljer en enda aktivitet. Jag 

upplever att vi på min arbetsplats är låsta vid  Lpfö98, och att den blir vårt rättesnöre i vardagen på 

ett sätt som kanske inte är helt positivt i alla lägen. Jag har själv blivit drillad i vikten av att ständigt 

följa läroplanen sedan dag ett inom det här yrket. Och även jag kan förstå varför det är viktigt med 

styrdokument att följa så kan jag tycka att den också gör mig ofri och blind för att se på 

verksamheten på andra sätt och att kunna följa barnen fullt ut, när jag samtidigt har så många olika 

mål att förhålla mig till. Nu har visserligen inte förskolan, till skillnad från grundskolan, några fasta 

lärandemål att uppnå, utan istället strävansmål som vi ska arbeta i riktning mot, men Lpfö98 

uttrycker ändå tydligt att dessa mål visar den förväntade kvalitetsutvecklingen i vårt arbete, samt att 

det är förskollärarnas ansvar att se till att arbetslaget arbetar efter läroplanen och följer målen där 

(Skolverket 2011, s. 8). Detta upplever jag sätter press på oss att ständigt förhålla oss till läroplanen.

Jag tror att det handlar om att vi pedagoger vill kunna visa upp vårt arbete för omvärlden, i form av 

chefer och föräldrar, och visa att vi är duktiga och arbetar efter Lpfö98 på ett professionellt sätt, 

vilket också gör att vi inte släpper in vad som helst i verksamheten. Det som står på spel här 

upplever jag därmed är vårt eget yrkeskunnande och vår yrkesstolthet som pedagoger. Att vara 

duglig och professionell i detta sammanhang är för oss att följa Lpfö98 och kunna visa upp vårt 

arbete för andra, vilket jag upplever gör oss stressade inför situationer där vi inte känner att vi kan 

få in läroplanens olika delmål. Jag tror att det är Lpfö98 som ligger och spökar i bakgrunden i vårt 
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möte med Emil, Martin och Ossian när de bara vill sitta och bygga och inte göra något annat. Vi kan

se att de bygger och skapar, men tycker att det blir för ensidigt när de inte vill variera sig och ägna 

sig åt andra saker också. I Jespers beteende upplever jag dock att vi inte kan se någon koppling till 

läroplanen alls, utan vi tycker bara att han springer runt och beter sig på ett allmänt störande sätt.

Gert Biesta, som är professor i pedagogik, lyfter frågan om god utbildning i God utbildning i 

mätningens tidevarv, och säger där att trots att det ofta förs en diskussion kring att förbättra 

utbildningen och vilka metoder som kan åstadkomma detta, så är det sällan någon ställer frågan vad

som faktiskt utgör en god utbildning och vad denna bör leda fram till (Biesta 2011, s. 23). Han vill 

genom sin bok försöka uppmuntra till reflektion kring vad god utbildning kan innebära och riktar 

samtidigt kritik mot begreppet livslångt lärande, vilket vi ofta talar om inom förskolans värld, då 

han anser det vara meningslöst i sig själv om vi inte vet vad lärandet är till för (Biesta 2011, s. 

129f). Detta är en relevant fråga för mig och mina kollegor att ställa: vad innebär god utbildning 

enligt oss? I berättelserna framstår vår syn på god utbildning som starkt förknippad med att följa 

målen i Lpfö98, och denna blir återigen som en dogmatisk text för oss. Men leder detta till att vi inte

längre ser barnen för alla läroplansmål? Är det där vi har hamnat och hur kommer vi i så fall ur det?

Det är en skrämmande tanke. Biesta menar också i Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en 

mänsklig framtid att dagens västerländska utbildningar tenderar att fokusera på just resultat, och på 

att se utbildning som en metod för att åstadkomma förändringar i samhället (Biesta 2006, s. 71). 

Och även om Biesta i just detta sammanhang talar om skolans värld, känner jag ändå igen mig i de 

tankegångar som jag och mina kollegor uppvisar.

När jag tillsammans med Anita och Stina sitter och diskuterar Emil, Martin och Ossian på vårt möte

kan jag också se att det i vår syn på god utbildning finns en stark fördom om att populärkultur inte 

hör hemma inom förskolan. Vi tycker att den är alltför kommersiell och bara uppmuntrar till att 

köpa en massa saker, vilket vi inte vill stödja. Anita uttrycker klart vår åsikt att vi hellre vill se på 

förskolans verksamhet som ett komplement till hemmet, där barnen får leka och skapa med olika 

sorters neutrala material som inte tillhör något speciellt varumärke. Det här är något vi sätter en 

stolthet i, vilket hörs på Stinas uttalande ”Tacka vet jag vårt okodade material, där får barnen i alla 

fall välja själva vad de vill leka”. Även detta kan härledas tillbaka till vår känsla av professionalitet 

och yrkesstolthet som förskolepedagoger, men vem är det som säger att vår syn verkligen är den 

rätta? Biesta har väckt nya tankar hos mig kring hur jag och mina kollegor ser på god utbildning, 

och hur lätt det kan vara att fastna i en viss syn på målen i läroplanen. En syn som också tillåts leva 

vidare när vi är så samspelta som vi är i dessa situationer, och där ingen av oss ifrågasätter vad det 
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är vi egentligen gör. Detta är något vi behöver reflektera mer kring tillsammans inom arbetslaget.

Frågan om vad som utgör en god utbildning kan dock vara svår att svara på för oss pedagoger, 

eftersom vi redan befinner oss inom utbildningstraditionen och därmed bara ser den ur ett 

inifrånperspektiv som vi inte kan frigöra oss ifrån. Vi möter detta begrepp med vår förförståelse och

delvis gemensamma förståelsehorisont, vilket gör att vi redan bär med oss vissa antaganden om vad 

detta innebär för oss och har svårt att tänka på andra sätt kring det. För att komma vidare i våra 

tankar kring vad god utbildning kan vara skulle vi kunna ta hjälp av det som inom hermeneutiken 

kallas för den hermeneutiska cirkeln, vilken handlar om en växelverkan mellan del och helhet. Det 

här är en process där jag kan fördjupa och utveckla min förståelse av helheten genom att förstå de 

olika delarna bättre, vilket i sin tur ger mig en ny syn på helheten och därmed skapar ny förståelse 

(Thomassen 2007, s. 101f). Jag och mina kollegor skulle behöva vrida och vända på begreppet god 

utbildning både på egen hand och gemensamt för att se vilka värderingar vi utgår ifrån. Genom att 

göra detta skulle vi då kunna skapa oss en ny förståelse av vad detta kan vara.

Hur påverkas barnen om vi fråntar dem möjligheterna till att ägna sig åt sina intressen på förskolan?

Martins pappa verkar inte se det som ett problem, utan Stina rapporterar att han ”tycker att det är 

bra om vi håller Martin borta från Skylanders här på förskolan, eftersom han ändå gör det hemma 

hela tiden”. Det känns därmed som att åtminstone denna förälder delar vår syn på att Skylanders 

inte hör hemma inom god utbildning. Denna reaktion från vuxenvärldens sida är också något Fast 

känner igen, då hon upplever att det är vanligt att vuxna oroar sig för det barnen gör och försöker 

bromsa dem, vilket är vad både vi och Martins pappa verkar vilja göra här (Fast 2008, s. 108). Men 

trots att vi som pedagoger inte ser populärkulturen som lämplig inom förskolan känner vi ändå ett 

motstånd mot att helt förbjuda denna aktivitet. Vi inser att detta är viktigt för Emil, Martin och 

Ossian just nu, men vet inte hur vi ska komma vidare. I dessa berättelser är Jesper den som blir mest

drabbad eftersom vi nekar honom rakt ut att få lyssna på Sean Banan, men även Emil, Martin och 

Ossian känner antagligen att vi utstrålar ett missnöje gentemot det de gör och att vi försöker locka 

över dem till andra aktiviteter. Jesper visar inte heller utåt hur det känns för honom, utan han går 

bara tyst iväg och börjar med en annan aktivitet istället, men just detta att han gör det som en följd 

av att jag nekar honom hans musikval gör ont i mig. Jag vill att alla barn ska få ägna sig åt sina 

intressen i lika hög grad när de är hos oss på förskolan, men varför blir det då så svårt att kunna 

genomföra denna tanke i praktiken?

När till och med våra styrdokument säger åt oss att barnens intressen ska ligga till grund för 
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verksamheten, är det konstigt att vi pedagoger ändå envisas med att försöka styra den utifrån vårt 

tyckande. Även Biesta säger att lärandet bör utgå från barnens aktiviteter, och menar att denna 

insikt kan hjälpa oss att förstå hur vi bäst skulle kunna stödja lärandet (Biesta 2011, s. 26). Jag tror 

att vi behöver tänka ett varv till kring vad detta egentligen innebär för vår verksamhet och hitta ett 

arbetssätt som i större utsträckning utgår från barnen och det som de visar intresse för, istället för att

som nu själva bestämma vilka av deras intressen som passar hos oss. Barn kan ge uttryck för många

olika intressen under en dag, och jag förstår om det ibland är svårt att välja ett spår att följa och att 

det därmed kan bli nödvändigt för oss pedagoger att ingripa och välja en riktning att utgå ifrån. 

Både Emil, Martin, Ossian och Jesper ger dock på olika sätt tydliga besked till oss om vad de är 

intresserade av, men inget av dessa intressen godkänns av mig eller mina kollegor, utan vi håller en 

enad front gentemot barnen. Vi har vår egen bild klar för oss om hur vi vill att verksamheten ska se 

ut, och vi försöker foga in barnen i vår mall och få dem att följa oss istället för att följa dem. Jag tror

att vi behöver tid på oss för att kunna förändra detta eftersom vi är så inkörda i vårt nuvarande 

synsätt, men att vi aktivt måste arbeta med att öppna upp vårt sätt att se och släppa in barnen mer.

När min personliga röst försvinner i verksamheten

När jag reflekterar kring berättelserna, ser jag att jag ständigt återkommer till det faktum att jag och 

mina kollegor är så eniga om vad vi tycker. Emil, Martin och Ossian upplever vi som alltför passiva

genom att de alltid väljer att sitta och bygga Skylanders under den fria leken, medan Jesper istället 

är på tok för aktiv eftersom han blir på ett sätt som vi tycker är störande när han får lyssna på sin 

favorit Sean Banan. Vi ser två ytterligheter i barnens beteenden och inget av dem stämmer med våra

tankar kring hur vi vill att vår verksamhet ska vara upplagd. Och när någon av oss beklagar sig över

detta håller de andra genast med. Det är som att det redan finns en färdig förståelsehorisont inbyggd

i vårt arbetslag, som vi alla fogar oss efter. Vi intar automatiskt samma utkikspunkt i dessa frågor 

och ser då samma saker, vilket också gör att vi tycker lika och därmed låter den egna, personliga 

förförståelsen ge vika för den gemensamma. Detta är problematiskt, eftersom vi genom det här 

beteendet får färre möjligheter att kunna förflytta vår förståelsehorisont och se nya saker. Det blir då

även svårare att förnya verksamheten och anpassa den till den aktuella barngruppen om vi bara 

stannar inom ett och samma perspektiv hela tiden, och verksamheten verkar också ha stagnerat hos 

oss vid dessa tillfällen som jag skriver om i berättelserna.

Detta att befinna sig inom en tradition har jag kommit in på i de föregående avsnitten, och jag inser 

att detta är en större del av mitt dilemma än jag egentligen förstod från början. Jag märker också hur

jag ständigt återkommer till ett ”vi” i mina reflektioner, trots att mitt dilemma egentligen handlar 
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om mig själv och hur jag kan gå tillväga i mitt möte med barnens intressen. Jag nickar och håller 

med mina kollegor i båda berättelserna, vi provar alla ungefär samma strategier för att locka bort 

Emil, Martin och Ossian från Skylanders, och jag och Karin säger samma sak till Jesper när han likt 

de andra barnen ber om att få lyssna på sina favoritlåtar. Jag är helt inlemmad i den gemenskap som 

vi i arbetslaget bildar, och jag känner mig mer som en tentakel på en bläckfisk än som en egen 

individ. Varför har jag tappat bort mig själv? Jag har hittat ett begrepp hos Biesta som stämmer in 

på det jag upplever. Hans namn på detta fenomen är rationell gemenskap, och detta begrepp har han

lånat från filosofen Alfonso Lingis. Med hjälp av Lingis utvecklar Biesta vidare att vi i en sådan 

gemenskap talar med en representativ röst som hör till vårt yrke, och aldrig använder vår egen röst 

(Biesta 2011, s. 90ff). Jag känner igen mig själv väl i denna beskrivning, då jag upplever att jag i 

berättelserna har tappat min egen röst till förmån för en gemensam yrkesröst.

Biesta säger vidare att den rationella gemenskapen skapar ett gemensamt sätt att tänka kring olika 

företeelser, och att de olika medlemmarna inom gemenskapen kan bytas ut mot varandra eftersom 

alla ändå säger samma sak (Biesta 2006, s. 57f). Jag har fastnat i detta mot min vilja, då jag inte vill 

vara en representant för en sådan gemenskap utan istället tänka själv och kunna komma med egna 

idéer, men det gör jag uppenbarligen inte i berättelserna. Jag har hamnat här utan att jag egentligen 

förstår hur, på samma sätt som Frost smög sig in i vår verksamheten utan att vi riktigt förstod hur 

det gick till. Men om jag inte vill befinna mig här, hur kan jag då ta mig loss? Om den rationella 

gemenskapen handlar om att använda en gemensam, representativ röst borde jag då istället leta efter

min egen, unika röst. Biesta säger också att en annan typ av gemenskap kan ta form om jag istället 

använder mig av denna egna röst som inte har fått komma till tals tidigare. Han påpekar dock att 

båda dessa gemenskaper är viktiga och möjliggör olika sätt att uttrycka sig och agera på, genom att 

den rationella fokuserar på vad som sägs, medan den andra istället fokuserar på vem som talar 

(Biesta 2006, s. 66f). Jag kan också se nödvändigheten av att arbeta i en gemensam riktning inom 

en rationell gemenskap för att få verksamheten att fungera, men detta får inte ske på bekostnad av 

barnen. I båda berättelserna upplever jag att barnen hamnar i kläm, genom att vi pedagoger har 

fastnat i en gemensam syn på verksamheten som vi inte är villiga att ändra på.

Vad är det som har gjort att jag och mina kollegor har fastnat i den här rationella gemenskapen till 

att börja med? Jag tror att det har att göra med den rådande traditionen på min arbetsplats. Det är 

inte säkert att någon av oss har skapat den här gemenskapen från början, utan vi kanske bara har 

inlemmats i en färdig tanketradition som fanns på arbetsplatsen sedan tidigare. Det här med att vara 

fast i en tradition som jag inte kan frigöra mig ifrån kopplar jag även till Gadamers tankar om att vi 
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aldrig kan bortse från vår förförståelse och våra fördomar när vi agerar i världen. Som jag förstår 

begreppet rationell gemenskap handlar det om att skapa gemensamma förståelsehorisonter och 

tillhöra traditioner som vi både följer själva och för vidare. I Lpfö98 understryks det att förskolan 

ska överföra kulturarv, som till exempel traditioner, till nästa generation (Skolverket 2011, s. 6). Jag

ser inget fel i detta, men tänker att vi inte bara blint kan tradera traditioner, utan även behöver 

uppmuntra både barnen och varandra att tänka själva. Gadamer säger att vi visserligen är bundna av

traditionerna, men att vi som deltar i dem också är med och formar dem (Gadamer 2001, s. 293).

Både jag och mina kollegor tycks också dela olika fördomar kring vad barnens populärkulturella 

intressen handlar om, och vi delar även förförståelsen om vad god utbildning innebär. Det känns 

dessutom som att vi delvis skyller våra fördomar på intressena när Stina antyder att barnen inte 

själva får välja vad de vill leka med denna typ av leksaker. Gadamer menar att det finns två olika 

typer av fördomar; de som grundar sig i en respekt för auktoriteter, samt de som uppkommer till 

följd av att vi är för snabba att bilda oss en uppfattning om en företeelse (Gadamer 2001, s. 271). En

stor del av det jag och mina kollegor tycker och tänker i berättelserna, upplever jag grundar sig i att 

vi är för snabba att anta saker och döma ut barnens intressen. De här intressena är därmed inte lika 

meningsfulla för oss som de uppenbarligen är för barnen, eftersom de vill lägga ner så stor mängd 

tid på dem, vilket gör att vi drar förhastade slutsatser där vi redan i förväg tror oss veta vad detta 

handlar om. Till exempel att Skylanders-gubbarna bara slåss. Det här gör att vi blir negativt 

inställda till intressena, vilket försvårar för oss att kunna släppa in dem i verksamheten. Jag ser dock

även vår respekt för Lpfö98 som problematisk, eftersom den på ett sätt blir som en auktoritet som vi

blint lyssnar på och följer. Samtidigt väljer jag också själv att lika blint följa mina kollegor och dela 

deras åsikter, istället för att ta ansvar för min egen röst och mina egna åsikter i dessa sammanhang.

Gadamer anser att vi alltid är en del av av historien och aldrig kan frigöra oss helt från den, men att 

vi aktivt behöver bekämpa de fördomar som bygger på hur saker har varit sedan gammalt eller vad 

auktoriteter säger (Gadamer 2001, s. 276f). Jag håller med Gadamer i detta och inser att det har 

blivit dags för mig att ta ansvar för min egen röst. Håller jag verkligen med mina kollegor i lika stor

utsträckning som det verkar i berättelserna, där jag ständigt läser rader som ”Jag nickar också och 

håller med” eller ”Jag lyssnar och nickar, för jag förstår ju precis vad hon menar”? Nej, jag upplever

inte att jag gör det, nu när jag väljer att tänka på egen hand. Jag var själv ett barn som lekte med 

actionfigurer av olika slag, och som började dansa helt okontrollerat till viss typ av musik. Min 

erfarenhet av detta gör att jag förmår sätta mig in i barnens perspektiv och börja förstå vad det är 

som gör att de beter sig på de här sätten. Men inte vid något tillfälle i berättelserna delger jag mina 
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kollegor dessa personliga erfarenheter. Jag vill istället hålla en gemensam linje med dem, vilket 

troligen är ett delvis omedvetet agerande från min sida eftersom jag inte har reflekterat över det 

tidigare. Jag känner mina kollegors oförståelse och starka motstånd gentemot dessa intressen och de

medföljande beteendena hos barnen, och tar då deras parti för att förbli en i gänget. Kan det vara så 

att det återigen handlar om min känsla av professionalitet och yrkesstolthet, då jag på arbetsplatsen 

kliver in i rollen som pedagog och därmed intar ett annat förhållningssätt som jag inte skulle göra 

som privatperson? Jag dras med i ett ”vi” som jag egentligen inte står för.

Kanske är det inte heller bara jag som har förlorat min personliga röst, utan även mina kollegor. Det

kan vara så att också de skulle kunna komma fram till helt andra slutsatser kring intressena i 

berättelserna, om de bara kunde frigöra sig från den här klumpen av gemensamma åsikter som jag 

upplever att vi alla sitter fast i. Thomassen säger att det vi lär oss genom erfarenhet handlar lika 

mycket om andra personers erfarenheter som om de egna (Thomassen 2007, s. 31). I berättelserna 

är det dock ingen av oss som delar med sig av sina erfarenheter, utan bara av fördomarna. Jag 

känner ett stort personligt ansvar i de här situationerna, då jag sitter på egna erfarenheter som jag 

inte delar med mig av. Istället håller vi en enad front gentemot barnen, som leder till att vi helt 

utestänger Jesper från sitt intresse för Sean Banan. Hade jag kunnat påverka vårt bemötande av 

dessa barns intressen om jag hade valt att berätta om mina erfarenheter? Det enda sättet att ta reda 

på det är att jag i fortsättningen tar ansvar för min egen röst och verkligen använder den. Jag sitter 

kanske redan på möjliga svar som jag inte själv är medveten om, och genom att jag tar mitt ansvar 

kan förhoppningsvis även eventuell dold förförståelse hos mina kollegor komma upp till ytan.

Att avbryta och skapa något nytt

Biesta och avbrottets pedagogik

I båda berättelserna ligger det närmast till hands för mig att vilja stoppa barnen tillsammans med 

mina kollegor, eftersom jag ännu inte har börjat ta ansvar för min egen röst och använda min 

förförståelse till att försöka förstå deras intressen. Mitt agerande grundar sig i att jag inte tycker att 

barnens beteende fungerar i verksamheten, men inte heller vet hur jag kan gå tillväga för att ändra 

på dessa situationer. Jag stoppar också Jesper genom att inte låta honom lyssna på Sean Banan, men

i fallet med Emil, Martin och Ossian fastnar jag snarare i en sorts dödläge där jag inte direkt hindrar

dem från att bygga Skylanders, utan istället går runt och utstrålar missnöje. Jag vill därför prova att 

utforska denna riktning fullt ut och se vad som hade kunnat hända om jag faktiskt hade gått in och 

avbrutit barnen i berättelserna. Till min hjälp kommer jag då att använda begreppet avbrottets 
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pedagogik som Biesta har myntat. Som jag förstår detta begrepp handlar det inte om att bara stoppa 

någon i ordets negativa bemärkelse, utan mer om att ingripa i något repetitivt för att ge de berörda 

individerna chansen att kunna bli till på nya sätt och se nya saker i det redan välbekanta. När Biesta 

utvecklar detta begrepp talar han i termer av subjektifiering, vilket enligt honom är en process som 

gör att vi kan bli enskilda subjekt. Det är en sorts individualiseringsprocess, där lärare avstår från att

försöka placera in barnen i redan existerande mallar och samhällsordningar, och istället låter dem få

bli oberoende och unika individer. (Biesta 2011, s. 29 & 80). Jag kopplar Biestas resonemang till 

min diskussion om rationella gemenskaper i föregående avsnitt, och att jag inte vill bidra till att 

inlemma barnen i färdiga gemenskaper där de saknar en egen röst. Jag vill att de ska fatta egna 

beslut. Hannah Arendt, filosof och politisk teoretiker samt en viktig inspirationskälla för Biesta, 

talar om begreppet tillblivelse, och hon menar att många barn möter världen för första gången 

genom skolan. Hon säger också att lärarna där har ett ansvar för att låta barnen utvecklas i egna 

riktningar och bli unika individer (Arendt 2004, s. 201f). I dagens samhälle är istället förskolan 

många barns första möte med världen, och då behöver jag som förskolepedagog axla detta ansvar.

Biesta betonar att vi inte får stänga ute mångfalden och skapa för många rationella gemenskaper, 

eftersom alla röster då riskerar att bli likadana (Biesta 2011, s. 94). Men hur individuella låter jag 

barnen vara i berättelserna? Genom att jag vill kontrollera deras aktiviteter upplever jag att jag 

försöker styra dem i en riktning som passar för vår verksamhet, och att detta försvårar för dem att 

kunna subjektiveras. Jag vill att barnen ska uppträda på ett visst sätt och försöker foga in dem i vår 

mall. Detta tror jag också att barnen känner av, då jag ständigt är där och försöker locka bort Emil, 

Martin och Ossian från bygghörnan och aktivt stoppar Jesper. Och när både jag och mina kollegor 

dessutom säger samma sak, borde det vara tydligt för barnen att de förväntas vara på ett specifikt 

sätt när de är på förskolan. Jag vill å ena sidan att barnen ska få tillgång till sina intressen på 

förskolan, men fastnar ändå i att vilja stoppa dem. Biesta säger dock att det är lätt att hindra det 

unika från att framträda om vi inte tillåter barnen att möta det som är annorlunda. Genom att låta 

dem möta sådant som påverkar deras normala beteende kan vi då framkalla nya reaktioner från 

dem. Enligt honom är också tanken om avbrottets pedagogik ett sätt att hålla dörren öppen för de 

avbrott som kan framkalla något nytt (Biesta 2011, s. 94). Utifrån detta resonemang borde jag i så 

fall inte vara rädd för att avbryta barnen, då jag annars låter dem vara kvar i sin bubbla där inget kan

störa dem. De kan då inte heller utvecklas till de unika individer som de har möjlighet att bli.

Berättelserna visar dock att jag tycker att det är svårt att gå in och avbryta, då jag uttrycker att ”jag 

tror inte att tanken på att förbjuda barnen att hålla på med en viss aktivitet tilltalar någon av oss”. Vi
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vill hellre locka över dem till andra aktiviteter. Och jag får dåligt samvete över att jag stoppar Jesper

från att lyssna på Sean Banan medan de andra barnen får höra sina favoritlåtar flera gånger i följd. 

Jag inser att jag behöver komma bort från den negativa bild jag själv har av ordet ”avbryta”, och 

istället försöka se vilka positiva följder detta kan få i Biestas mening. Biesta själv är dock relativt 

vag kring på vilket sätt jag kan gå in och avbryta barnen, och han lyfter själv frågan om inte det här 

tillvägagångssättet strider mot lärarens uppgift att stötta eleverna. Men han menar vidare att detta är 

avhängigt hur vi ser på god utbildning (Biesta 2011, s. 79). Om jag och mina kollegor ser god 

utbildning som liktydigt med att följa läroplanen och visa upp hur vi arbetar med denna, borde vi 

med detta resonemang avbryta Skylanders-byggandet, då vi anser att denna aktivitet stör vårt arbete.

Jag vill dock inte se ett sådant skäl som anledning till att kliva in och avbryta, för i så fall är jag 

återigen inne på att vilja inlemma barnen i en rationell gemenskap. Jag ser potential i Biestas tankar 

om avbrottets pedagogik, men hur kan jag förhålla mig till denna metod för att kunna gå in och 

avbryta barnen med gott samvete? Är det ens möjligt för mig att göra det? Jag vill helt enkelt inte 

gå in och avbryta dem, utan istället tillåta dem att ägna sig åt sina intressen. Biesta säger dock att all

utbildning är en form av våld genom att läraren inkräktar på elevens mark, och han menar också att 

just detta intrång gör att de unika individerna har möjlighet att komma fram (Biesta 2006, s. 36).

Om jag tar stöd av Biesta och tänker att jag faktiskt ska gå in och avbryta Emil, Martin, Ossian och 

Jesper i deras, i mitt tycke, ohållbara aktiviteter, hur kan jag då göra det på ett sätt som jag upplever 

som gynnsamt för dem? Jag tänker att jag vill att de ska få chansen att kunna bli till på nya sätt 

inom vår verksamhet och att detta inte bara är för min skull som pedagog, utan för deras egen skull. 

Särskilt när jag ser på Jesper i min berättelse, anser jag att jag måste göra något för att förbättra hans

situation, då han är den som är mest utsatt. Det är han som ständigt får höra att han blir för stökig, 

och detta vet de andra barnen också, då de både utsätts för hans beteende och ständigt hör hur jag 

förmanar honom. Jag vill prova att använda mig av avbrottets pedagogik för att få dels Jesper, men 

även Emil, Martin och Ossian, att kunna hitta nya vägar in i sina intressen, eftersom jag hoppas att 

detta tillvägagångssätt kan bryta de här låsta situationerna som vi alla har fastnat i. Förutom att ge 

barnen nya möjligheter att hitta sin egen, unika röst, kanske detta också kan hjälpa mig att finna 

andra förhållningssätt gentemot deras intressen. Alla dessa barn håller sig dessutom mest för sig 

själva i sina aktiviteter, och det här avbrottet skulle även kunna hjälpa dem att knyta nya kontakter 

med de andra barnen. För Biesta menar att vi blir till i mötet med det främmande, genom att vi 

umgås med dem som är annorlunda än vi själva (Biesta 2006, s. 40).

Vid en första anblick kan kanske denna typ av avbrott tyckas krocka med min uttalade ansats att 
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vilja ge alla barn tillträde till sina intressen, men jag finner det viktigt att också ge barnen en 

möjlighet att kunna bryta gamla mönster och bli till på nya sätt. Genom detta avbrott skulle jag då 

kanske även själv klara av att bryta de negativa mönster som jag ser i berättelserna men inte kan ta 

mig ur på egen hand. Avbrottets pedagogik handlar för mig om att ge barnen chansen att erövra nya 

förståelsehorisonter, så att de får upp ögonen för annat som också finns omkring dem. Precis som 

den hermeneutiska cirkeln handlar om en växelverkan mellan del och helhet, skulle barnen genom 

att kliva utanför intresset och se på det utifrån, då kunna se på det på ett annat sätt och kanske 

upptäcka nya sidor av det. Detta avbrott kan vara olika länge, men dock tillräckligt lång tid så att 

barnen får möjlighet att hinna erfara dessa andra synsätt. Biesta påpekar dock att det inte finns 

några garantier för att vi kommer att bli till på nya sätt, utan att detta hänger på hur vi svarar på det 

främmande elementet vi möter. Det jag som pedagog kan göra är därmed att skapa goda 

förutsättningar för dessa möten och sedan observera och se vad som sker (Biesta 2006, s. 69f).

Ett sätt att gå tillväga med dessa avbrott kan vara att jag tillfälligt plockar bort det material som ger 

upphov till det ensidiga beteendet som jag upplever att barnen, och i förlängningen jag själv som 

pedagog, har fastnat i. Det skulle i det här fallet innebära att ställa undan, eller byta ut, det 

byggmaterial som Emil, Martin och Ossian använder, och kanske låta fredagsdiscot få vila några 

veckor. Detta skulle visserligen påverka de övriga barnen, som inte heller får tillgång till detta 

material, men då kan även de få chansen att bli till på nya sätt. Jag tror nämligen att vi alla, vuxna 

såväl som barn, kan fastna i våra förståelsehorisonter och behöva hjälp av andra för att kunna vidga 

dem. Jag skulle dessutom kunna erbjuda barnen andra aktiviteter som har koppling till deras 

intressen medan det gamla materialet är undanplockat, till exempel genom att duka upp material i 

ateljén och låta Emil, Martin och Ossian skapa Skylanders med andra material istället för att se vad 

som händer. De kanske vill göra en bok där de ritar och berättar om figurerna? Och om Jesper 

tycker om musik kan han få skapa egen musik genom att jag laddar ner en sådan app till vår Ipad. 

Eller så skulle kanske Sean Banan kunna fungera bättre utomhus, där det finns mer utrymme att 

röra sig på? Jag får inspiration till många olika aktiviteter att bryta av med, men inser också att detta

kräver att jag som pedagog engagerar mig mer och inte bara står utanför och är missnöjd 

tillsammans med mina kollegor. Någon av oss behöver kliva in och ta tag i detta, för det min 

berättelse om Sean Banan visar är att jag bara lämnar Jesper åt sig själv efter att jag precis har nekat

honom åtkomst till sitt intresse. I berättelsen var jag ensam i barngruppen just då och kunde inte 

följa efter honom, men situationen ger mig ändå dåligt samvete eftersom jag stöter bort Jesper och 

sedan inte tar ansvar för följderna. Jag kan inte gå och vara med honom, och inte heller erbjuda 

honom någon annan aktivitet istället. Arendt påpekar också att vi vuxna aldrig får stöta bort barnen 
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och lämna dem åt sig själva, utan att vi i vår roll som uppfostrare har ett ansvar både för dem och 

för världen. Vi får inte hindra det nya från att träda in i världen, eftersom vi då fråntar den 

möjligheterna till förnyelse (Arendt 2004, s. 208f).

Jag ser potential i en avbrottets pedagogik, men också ett stort ansvar i att inte se den här metoden 

som ett straff, som jag tar till när jag upplever att barnen inte lyssnar. Jag tror att det, som med så 

mycket annat, krävs en fingertoppskänsla för att kunna använda den på ett konstruktivt sätt, som 

gynnar den personliga tillblivelsen. Arendt nämner att vuxna ofta har en tendens att ingripa 

diktatoriskt när de introducerar något nytt, och jag vill inte hamna i att jag brukar avbrottets 

pedagogik på detta sätt (Arendt 2004, s. 190). Arendt lyfter också att jag i egenskap av att vara 

vuxen och uppfostra andra även blir en företrädare för världen gentemot barnen och därmed har 

ansvar för den. Detta innebär bland annat att jag dessutom behöver skydda världen så att den inte 

blir förstörd av det nya som träder in i den (Arendt 2004, s. 198 & 202). I båda berättelserna 

upplever jag att det mest är Lpfö98 som jag försöker beskydda, och att min omsorg om den ibland 

är större än den om barnen. Men hur skulle situationerna i berättelserna kunna förändras om jag 

istället tillämpar avbrottets pedagogik? Jag tror att det beror på hur jag väljer att gå tillväga, men jag

vill inte att de ska känna sig utpekade och uppleva det som ett straff. De kommer definitivt att 

märka att jag har tagit bort det material som de är vana vid att använda, men här ligger också 

ansvaret på mig att genomföra avbrottet på ett sådant sätt att de tycker att det är nytt och spännande.

Jag tror att detta till en början har en risk att verka hämmande på Martins lek, särskilt som Stina 

säger att ”Martin får sådan där ångestfylld hemlängtan ibland och bara vankar av och an för att han 

vill hem och spela Skylanders-spelet”. Om jag då dessutom tar bort hans enda andra sätt att få 

utlopp för detta behov kan han antagligen råka i ångest över det också. Jag behöver därför noga 

tänka igenom denna förändring innan jag genomför den, för att kunna finnas där för honom och 

erbjuda honom något annat istället. Martins pappa skulle dock säkert uppskatta att vi hjälpte Martin 

att hitta något annat att göra, då han redan har gett uttryck för detta. För Jespers del tror jag också 

att detta på sikt skulle kunna innebära något positivt, då det skulle kunna hjälpa honom att tvätta 

bort den negativa stämpel som jag upplever att han har fått både i mina och de andra barnens ögon. 

Problematiken med den fria leken

Biestas förslag om en avbrottets pedagogik och att avbryta barnen för att ge dem möjligheten att 

kunna bli till på nya sätt, har även fått mig att upptäcka en ny aspekt av mitt dilemma som jag inte 

har sett förut. I båda berättelserna uppvisar jag tillsammans med mina kollegor en önskan om att 

kunna styra vad barnen gör under tiden på förskolan. Vi försöker ständigt locka bort Emil, Martin 
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och Ossian från Skylanders, och jag stoppar Jesper helt från att lyssna på Sean Banan. Jag tror att en

nyckel till att förstå detta beteende hos mig själv ligger i mitt eget uttalande om att ”så fort det blir 

fri lek hamnar de där i bygghörnan”. På min arbetsplats är en stor del av dagen vigd åt just den fria 

leken, eftersom det på denna förskola finna en tradition av att se den som viktig. Det här blir på ett 

sätt ytterligare ett exempel på en sådan tradition som redan fanns på plats före mig och som jag har 

infogats i, men jag ser också den fria leken som viktig. Jag anser att barnen under denna stund på 

dagen själva har möjlighet att kunna välja mellan miljöer, material och pedagoger på förskolan, och 

att de kan utgå från sina egna preferenser. Samtidigt inser jag alltmer att den fria leken kan vara en 

bov i dramat i mitt dilemma, och att jag på sätt och vis lägger krokben för mig själv genom att vilja 

ge barnen egen tid där de får välja själva, men på samma gång oroar mig så över deras valda 

aktiviteter att jag helst av allt vill gå in och stoppa dem från det som de visar intresse för.

I Lpfö98 står det att verksamheten ska lämna plats åt barnens egna aktiviteter, men det står även att 

barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen (Skolverket 2011, s. 7). Detta kan 

tolkas på olika sätt, men jag upplever att jag i berättelserna känner en stress över att barnen inte 

ägnar sig åt så många olika aktiviteter. De fastnar istället i en och samma aktivitet hela tiden. Biesta 

menar att det finns en inbyggd konfliktpotential mellan utbildningens tre uppgifter att dels utrusta 

eleverna med kunskaper, att socialisera in dem i en tradition och att låta dem bli unika subjekt 

(Biesta 2011, s. 28ff). Denna konflikt bryter ut i mitt dilemma när jag som pedagog ger barnen fri 

tid att bestämma över, samtidigt som jag visar att jag egentligen vill kunna kontrollera vad de gör. 

Istället för att se barnen som unika tycker jag att de ägnar sig åt ”fel” saker och vill styra över dem 

mot det jag ser som en god utbildning, men det kan jag inte eftersom jag tillfälligt har lämnat över 

makten till dem. På det sättet krockar min förförståelse kring god utbildning med den fria leken. I 

Jespers fall deltar han inom en aktivitet som en pedagog har startat, fredagsdiscot, men detta är ändå

en aktivitet som barnen potentiellt har medbestämmande i, genom att de får önska låtar. Biesta 

tycker dock inte att utbildning ska handla om att eleverna måste anpassa sig efter sociala ordningar, 

utan att den istället ska erbjuda dem möjlighet att kunna bli unika på sitt sätt (Biesta 2006, s. 92). 

Jag håller med honom i detta och försöker att förstå varför denna krock uppstår i berättelserna.

Jag tror att jag behöver se över mitt förhållningssätt till både Lpfö98 och den fria leken, för att 

kunna hitta nya sätt att förhålla mig till dessa starka inslag i verksamheten. Det står till exempel 

inget i läroplanen om att barnen måste ägna sig åt olika aktiviteter under dagen, bara att de ska ha 

möjlighet att göra det. Jag tror därför att det är vår vuxna oro över att Emil, Martin och Ossian blir 

så stillasittande som gör att vi inte kan acceptera deras intresse fullt ut. Samtidigt handlar detta även
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om min förmåga som pedagog att kunna hitta andra aktiviteter som också tilltalar de här barnen. För

om jag ser ur deras perspektiv så är den fria leken viktig, eftersom det är den tid på dagen när de, 

teoretiskt sett, har störst inflytande över vad de kan välja att ägna sig åt. Och de visar också tydligt 

vad de vill göra, särskilt Emil, Martin och Ossian, som alltid sätter sig och bygger. Jesper är lite mer

begränsad i detta avseende, genom att han bara kan välja att be om Sean Banan när vi har disco. 

Dock har han säkert även andra intressen som jag inte har lagt märke till ännu, eftersom de inte 

krockar på samma sätt med mina vuxna värderingar. Jag kan å andra sidan tänka mig att Martins 

pappa inte ser den fria leken som lika positiv om den innebär att Martin ostört kan leka Skylanders, 

då han ger uttryck för att vi gärna får hålla Martin borta från detta.

Det finns många små delar i mitt dilemma som jag upplever sätter käppar i hjulet för min förmåga 

att kunna se på barnens intressen på andra sätt. I mitt förhållningssätt som pedagog i en verksamhet 

styrd av Lpfö98, ingår till exempel också uppgiften att förbereda barnen för att bli delaktiga i ett 

demokratiskt samhälle (Skolverket 2011, s. 12). Detta är en uppgift som jag länge har trott på och 

som jag har tänkt att den fria leken bidrar till, genom att barnen rör sig fritt i våra miljöer och lär sig

att kunna vistas tillsammans med andra och dela på ytor och material. Vilka signaler skickar jag då 

till barnen om jag som vuxen går in och inkräktar på deras egentid, och försöker bestämma över 

den? Jag upplever att jag då istället förbereder dem för ett liv i en diktatur. Enligt Biestas syn på 

demokratibegreppet ska jag dock inte se det som att jag skapar demokratiska individer i betydelsen 

av subjekt som passar in i en färdig demokratisk styrelseform. Jag bör istället handlar på ett sätt som

bidrar till den subjektivering som Biesta talar om, och där barnen kan bli till som unika individer 

(Biesta 2006, s. 129). Biesta har en poäng i det han säger, jag behöver inte alltid följa läroplanen 

slaviskt, utan jag måste kunna släppa den ibland och använda min egen reflektionsförmåga. Där är 

Biesta till hjälp för mig, då han gör att jag kan tänka om och inse att det är barnen jag ska se i första 

hand, inte Lpfö98. Och genom att jag ser och bekräftar dem som unika individer under tiden på 

förskolan, hoppas jag också att de kan utvecklas mot att bli reflekterande och delaktiga medlemmar 

i framtidens samhälle. Jag vet ännu inte exakt hur vägen dit ser ut, men jag tror att Biesta är något 

på spåret när han säger att vi lär genom att experimentera oss fram och se vad våra handlingar leder 

till (Biesta 2011, s. 46). Det är också därför jag har valt att skriva den här essän; för att kunna vrida 

och vända på mitt dilemma och i tanken prova andra tillvägagångssätt. Det som sedan återstår för 

mig är att våga handla på riktigt.
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Att förstå barnens intressen på ett annat sätt

Ett alternativt perspektiv på dilemmat

Ju mer jag läser om avbrottets pedagogik, desto mer börjar jag skönja en annan sida av mitt 

dilemma. I berättelserna tycker jag mig nämligen kunna se att barnen genom sina intressen redan 

bryter mot det som Biesta benämner som det normala, vilket i mitt fall då blir vår verksamhet och 

den rationella gemenskapen som jag och mina kollegor verkar inom. Varför skulle vi annars bli så 

upprörda över det de gör? ”Jag försökte själv få dem att följa med mig till ateljén tidigare idag för 

att måla eller snickra lite”, säger jag, men ser samtidigt att Emil, Martin och Ossian hellre väljer att 

bygga Skylanders än att lyssna på mig. Och Jesper bryter mot alla våra oskrivna regler på discot, 

genom att han beter sig på ett högljutt och våldsamt sätt som jag som pedagog inte kan acceptera. 

De bryter därigenom mot de regler och rutiner som utgör stommen i vår verksamhet, men genom att

agera så här framträder de också som unika individer. De deltar i våra vuxenstyrda projekt, men när 

de får chansen att välja själva visar de exempel på några av sina sanna sidor för mig. Jag säger 

”några”, eftersom mina år inom förskolan har lärt mig att barn kan bli till på många olika sätt inom 

olika typer av situationer. I de båda situationerna som utgör mina berättelser visar de ett sätt att bli 

unika på, men precis som jag varit inne på i föregående avsnitt ser jag inte denna tillblivelse, utan 

tycker istället att de på olika sätt stör den verksamhet som jag vill försöka bedriva. De varierar sig 

inte tillräckligt mycket, tar inte del av alla miljöer, samt uppträder på ett för mig stökigt sätt. Jag 

upplever att det även här är min egen förförståelse och förståelsehorisont som spökar i bakgrunden, 

då jag bara hittar fel i det barnen gör och inte förmår se det på andra sätt i dessa båda sammanhang. 

Jag avser då den förståelsehorisonten som jag blivit låst vid genom min medverkan i den rationella 

gemenskapen, eftersom jag med min bakgrund potentiellt skulle kunna förstå intressena annorlunda.

När Arendt talar om tillblivelse säger hon att vi inte får ta ifrån barnen möjligheten att göra nya och 

oväntade saker. Hon menar att världen förnyas just genom de nya individer som ständigt föds in i 

den, och att vi har ett ansvar att förbereda barnen inför detta skeende (Arendt 2004, s. 208f). När jag

ser på berättelserna med Arendts ord i bakhuvudet, ser jag tydligt hur jag försöker stoppa denna 

förnyelse genom att få barnen att följa verksamhetens ramar. Jag försöker neka dessa barn 

möjligheten att bli till på sina egna sätt, framför allt Jesper som jag aktivt stoppar. Hade jag kunnat 

se något annat om jag istället hade tagit mig tiden att observera honom i det han gjorde och studera 

denna tillblivelse noggrannare? Jag tog aldrig tillfället i akt att göra detta, utan följde bara mitt 

första intryck av aktiviteten, vilket var att han blev stökig och våldsam och därmed inte kunde 

tillåtas fortsätta med detta. Biesta påpekar dock att vi genom att vilja kontrollera andra tar ifrån 
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dessa individer deras möjligheter till subjektifiering, och istället reducerar dem till att bli redskap 

för att uppnå våra egna syften (Biesta 2006, s. 121). Jag känner igen mig obekvämt mycket i detta 

resonemang, då jag upplever att jag vid de tillfällen då jag sätter Lpfö98 främst ibland ser barnen 

som just redskap för att jag ska kunna arbeta utifrån läroplanen på ett professionellt sätt. Arendt 

talar om frihet i sina resonemang kring tillblivelse, och enligt henne är frihet liktydigt med 

möjligheten att kunna handla. Det är då handlingen i sig som är viktig, och inte någon eventuell 

slutprodukt som den kan leda fram till (Arendt 2004, s. 166f). I mitt fall ser jag istället snarare 

barnens handlingar som medel för att uppnå ett mål, då jag vill se en överensstämmelse mellan det 

de gör och målen i läroplanen. Detta är dock en överensstämmelse som jag inte finner i dessa båda 

fall, vilket leder till att jag istället vill avbryta barnen och få dem att göra andra saker.

Barnen är inte fria att handla som de vill inom verksamheten, trots att jag genom den fria leken till 

synes erbjuder dem möjligheten att själva välja vad de vill göra. Genom detta beteende skickar jag 

därför dubbla budskap till barnen, då jag dels säger att nu får ni leka, men sedan ändå är där och 

inverkar på deras försök till lek. Jag undrar hur de ser på mitt agerande, om de reflekterar över det 

på något sätt eller bara accepterar att jag är sådan och går vidare med att ägna sig åt sitt? Om de 

hade berättat om det hemma på något negativt sätt är jag övertygad om att föräldrarna hade tagit 

upp det med mig, men annars är det svårt att veta vad barnen tycker utan att fråga dem själva. Jag 

vet inte heller hur stor insyn föräldrarna har i vårt upplägg under dagen, då det mestadels är 

projekten vi brukar berätta om för dem. Den fria leken är något som sker vid sidan av, och som vi å 

ena sidan ser som viktig, men ändå inte berättar något särskilt om. Jag behöver rikta blicken mer 

mot mig själv och mitt agerande gentemot dessa barn, och inte bara låta min förförståelse tillåta ett 

avståndstagande från deras intressen. För genom att agera på det här sättet ger jag inte barnen 

chansen att hitta sin egen röst, den rösten som enligt Biesta har möjlighet att uppkomma just när 

man bryter mot den rationella gemenskapen (Biesta 2006, s. 69). Jag upplever annars att det inom 

min verksamhet borde finnas god potential för barnen att finna sina egna röster, då jag inte 

undervisar dem på samma sätt som i skolans värld, utan istället försöker att vara en nyfiken och 

medforskande pedagog. Så förhåller det sig dock inte i praktiken om jag alltid försöker styra 

barnen. Jag behöver därför tänka över mitt agerande, för som Arendt påminner mig, så bygger frihet

på att jag avstår från att styra andra (Arendt 2004, s. 179).

Arendt ser handlandet som en grundläggande aktivitet för allt mänskligt liv, och hon menar vidare 

att detta handlande utmärks av att det sker i samspel med andra (Arendt 2013, s. 33f). När jag läser 

Arendts ord tänker jag på hur jag genom att stoppa Jesper även stoppar hans samvaro med de andra 

29



barnen, då han istället väljer att rita för sig själv. Kanske är hans agerande ett sätt att försöka få 

kontakt med andra, men detta sker på ett sätt som istället kan inverka negativt på dem, genom att 

han riskerar att skada dem. Om det här är Jespers sätt att bli till i samvaron med andra behöver jag 

försöka hitta sätt för att kunna hjälpa honom in i den sociala gemenskapen. Genom att alltid stoppa 

honom inför de andra barnen, upplever jag att jag istället visar dem min egen negativa attityd till det

han gör. Tidigare erfarenheter har lärt mig att barnen hör och ser så mycket mer än jag som vuxen 

tror, och att mitt eget beteende gentemot ett barn kan smitta av sig på andra barn. Jag behöver därför

träda försiktigt fram, men inte heller vara så rädd för att låta Jesper utforska olika sätt att bli till på. 

Biesta menar just att vi aldrig kan veta om eller på vilket sätt barnen bli till, utan att mitt ansvar som

lärare handlar om ett ansvar där jag inte riktigt vet vad jag ansvarar för (Biesta 2006, s. 106). Jag 

har dock även ett ansvar för mig själv, och om min tolkning är att barnen redan bryter mot det 

normala och blir unika i berättelserna, borde jag i så fall inte avbryta dem eftersom jag då stör deras 

tillblivelse och försöker styra den i min egen riktning. Om jag vill låta dem fortsätta att bli till på 

sina sätt, behöver jag istället förflytta min egen förståelsehorisont och försöka se med andra ögon på

vilka möjligheter till lärande som ligger i dessa intressen som de väljer att ägna sin tid åt.

Vilka möjligheter till lärande vilar i intressena?

Berättelserna visar tydligt att både jag och mina kollegor är benägna att vilja stoppa barnens 

aktiviteter eftersom vi ser dem som opassande, men de visar också att vi har svårt att gå in och göra 

det i praktiken. Det är bara Jesper som verkligen blir stoppad, då vi upplever honom som stökig, 

men detta ger mig också dåligt samvete. Jag vill kunna ge Jesper tillträde till sitt stora intresse för 

Sean Banans musik när han är på förskolan, men rycks med i en verksamhetskultur som säger att 

Jespers beteende inte är acceptabelt. Jag provar inte heller något annat sätt att närma mig hans 

intresse, utan stannar vid att förbjuda honom och försöka förklara varför. Hur skulle jag kunnat göra

för att hantera den här situationen annorlunda? Om avbrottets pedagogik för mig handlade om att 

försöka bredda barnens förståelsehorisonter och få dem att se på omvärlden och sina intressen på 

nya sätt, handlar den riktningen som jag vill utforska här istället om att bredda och förflytta min 

egen förståelsehorisont och kunna se på barnens intressen på ett annat, mer tillåtande sätt. Jag vill 

inte fastna i att mitt eget, vuxna synsätt är det enda rätta, utan försöka se vad det är barnen kan lära 

sig genom sina intressen. Jag har därför tagit Fast till hjälp, och genom att hålla henne i handen och 

låta henne lotsa mig genom barnens utvecklande av läs- och skrivfärdigheter, så kallad litteracitet, 

tycker jag mig bättre kunna se vilket potential till lärande som finns i dessa populärkulturella 

intressen. Jag upplever att jag i berättelserna alltför lätt ser ner på intressena och avfärdar dem som 

olämpliga att arbeta med i verksamheten, men vill nu med hjälp av Fast försöka ta mig bort från 
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detta synsätt och se om jag kanske till och med kan få in de övriga läroplansmålen i detta lärande.

När Fast introducerar begreppet litteracitet för läsaren, berättar hon om den nyzeeländske 

psykologen Marie Clay, som upptäckte att barn tidigt börjar utforska läsande och skrivande. Clay 

myntade därför termen emergent literacy, eller framväxande litteracitet, för att beskriva denna 

utveckling hos barnen. Hon konstaterade också redan då, i mitten av 60-talet, att barnens intressen 

är en viktigt drivkraft i deras lärande (Fast 2008, s. 7f). Fasts egen studie pekar i samma riktning, 

och hon säger att det är viktigt att lärandet sker i ett meningsfullt sammanhang. Här ser hon då en 

tydlig drivkraft till lärande just i populärkulturen, eftersom barnen där lär sig att urskilja sådana 

inslag som bilder och namn på olika figurer (Fast 2008, s. 110). Detta kopplar jag direkt till Emil, 

Martin och Ossian, och hur de antagligen vet både hur Skylanders-figurerna ser ut och vad de heter, 

eftersom de bygger och pratar om dessa hela dagarna. Men när jag befinner mig i min pedagogroll 

varken ser jag eller tar tillvara på deras kunskaper på något sätt, utan försöker snarare få dem att 

sluta. När jag nu i efterhand har möjlighet att se på deras aktivitet utifrån, ser jag dock många av 

målen i Lpfö98 framför mig. Redan i berättelsen kunde jag se att de ägnar sig åt bygg- och 

konstruktion, men nu ser jag även flera andra områden. Till exempel social och språklig förmåga, då

de ägnar sig åt detta i grupp och berättar och förklarar för varandra, självkännedom genom att de 

bygger på egen hand efter egen förmåga och begränsningar, visuell-spatial förmåga eftersom de 

återskapar figurer med olika färger och former, samt matematisk förmåga när de letar i lådan efter 

en kloss med rätt form eller räknar hur många bitar som behövs. På kort tid kan jag se många olika 

områden framträda, medan jag tillsammans med mina kollegor bara kunde se ett enda.

Fast lyfter att litteracitet är ett brett begrepp som handlar om allt från läsande och skrivande, till 

muntligt berättande och olika former av multimodala texter där text och bild blandas, till exempel i 

dator- och tv-spel (Fast 2008, s. 39). Jag skulle kunna ta intresset för Skylanders eller Sean Banan 

vidare genom att knyta det till flera av dessa typer av aktiviteter. Jag menar då inte att avbryta 

barnen och göra något annat istället, utan att till exempel tillföra material till det som de redan gör 

och se vad som händer. Vad skulle hända om jag lade fram några papper och pennor där de brukar 

sitta? Kanske skulle de då börja rita av figurerna eller skriva deras namn. När Emil, Martin och 

Ossian har byggt färdigt skulle jag även kunna fråga dem om de vill spela in en stop-motion-film på

iPaden, och då skapa en egen berättelse kring figurerna att visa för de andra barnen. Detta intresse 

skulle kunna växa sig ännu större, och kanske komma att involvera fler av barnen om jag som 

vuxen är med och utmanar projektet vidare. Biesta menar att frågan handlar om att kunna se vilket 

pedagogiskt värde som potentiellt vilar i våra handlingar, och därmed vilka möjligheter till lärande 
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de kan bidra till (Biesta 2011, s. 43). Jag upplever att det faktum att denna aktivitet på ytan verkar 

ganska passiv är en bov i dramat, då jag oroar mig för att inte kunna erbjuda barnen något lärande. 

Nu kan jag dock se vilket potentiellt lärande som vilar i det Emil, Martin och Ossian gör, och jag 

inser att situationen blir vad jag gör den till. I berättelsen väljer jag, tillsammans med mina kollegor,

att inte se den som lärorik, utan enbart som ett frustrationsmoment i verksamheten, när jag istället 

skulle kunna fördjupa mig i det barnen gör och lära mig att se på deras intressen på ett annat sätt. 

Det ligger dock närmare till hands för mig att föreställa mig ett möte med det lugna Skylanders-

intresse som Emil, Martin och Ossian ägnar sig åt, än det vilda beteende som Jesper uppvisar när 

han lyssnar på Sean Banan. Men jag vill ju att även Jesper ska kunna få tillträde till sitt intresse på 

förskolan, så hur kan jag gå tillväga i hans fall? Jag tror att ett första steg i båda dessa situationer är 

att ta mig tiden att noga observera vad det är barnen gör, och försöka förstå varför. Jag kan även 

fråga Jesper varför han gör på det här sättet, men det är inte säkert att han ens själv vet varför. Är 

det kanske, som jag var inne på tidigare, hans sätt att söka kontakt med de andra barnen? Kan det 

bero på att han blir så glad och upprymd av musiken att han låter kroppen styra honom? Eller ser 

jag honom för lite om dagarna, vilket gör att han söker min uppmärksamhet på det här utåtagerande 

sättet istället? Det kan jag bara spekulera i så här i efterhand, men det jag kan göra är att ta mig 

tiden att försöka förstå, samt att fråga barnen varför de tycker om att ägna sig åt det de gör. Om jag 

gör detta kan jag sedan lättare veta hur jag kan tillföra material och utmana dem vidare i deras 

pågående utforskande. Jag vet av egen erfarenhet att barn ofta lär bättre när de är motiverade och 

engagerade, vilket synliggörs i mina tankar kring Frost när jag reflekterar över att jag ”ville passa 

på att ta tillvara på den här lusten och energin som fanns hos barnen kring detta”, eller att ”Det var 

länge sedan jag arbetade med ett projekt där barnen var så engagerade!” Även Fast upplever att det 

inte finns några gränser för vad barn kan lära när det sker i lustfyllda sammanhang kopplade till 

intressen (Fast 2008, s. 109). Hon refererar till en annan nyzeeländsk forskare, Dan Holdaway, som 

menar att även musik är en del av litteracitetsutvecklingen, och att barn via musikens rytm upplever

språket genom kroppen (Fast 2008, s. 96). Kanske upplever Jesper detta som en så överväldigande 

känsla att han har svårt att kontrollera sig själv? Ett sätt att bygga vidare på hans intresse skulle i så 

fall kunna vara att låta barnen få uppträda som sina favoritartister, eller att jag som vuxen leder 

olika musiklekar. Jesper kan då få utlopp för de starka känslorna som uppstår genom musiken.

Biesta väcker en tanke hos mig när han påpekar att det kan vara mer önskvärt med ett lärande som 

låter barnen utforska egna sätt att vara, än ett som försöker nå fram till färdiga mål (Biesta 2011,    

s. 22f). Jag tänker då på min egen syn på god utbildning och min starka låsning vid Lpfö98. Jag 
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behöver släppa tanken på att mitt nuvarande synsätt är det enda rätta för verksamheten, för jag vet 

inte ens om det är min egen åsikt, eller enbart en produkt av den rationella gemenskap jag ingår i. 

Jag upplever det därmed som produktivt för mig att utforska detta perspektiv där jag försöker förstå 

barnens intressen på ett annat sätt, eftersom jag då både tvingas konfronteras med mina egna 

fördomar och förflytta min förståelsehorisont. Fast nämner att litteracitetsutvecklingen är komplex 

och handlar om en växelverkan mellan tidigare kunskaper och ny information (Fast 2008, s. 41). 

Detta resonemang kopplar jag till Gadamers syn på den hermeneutiska cirkeln, där han genom att 

inkludera läsaren i processen ser detta som en pendelrörelse mellan läsarens och textens olika 

horisonter. Denna pendling leder då enligt honom till en fördjupad förståelse både av texten och de 

egna fördomarna (Thomassen 2007, s. 102). Det är tydligt för mig att min förståelsehorisont skiljer 

sig markant från barnens i båda berättelserna, eftersom deras intressen inte är lika meningsfulla för 

mig som de är för dem. Jag skulle därför behöva sätta mig in i dessa texter på det sättet som 

Gadamer beskriver, för att kunna nå en djupare förståelse av dem och bättre förstå på vilka sätt de  

är meningsfulla för barnen. Genom att ta reda på detta kan jag då förhoppningsvis också få lättare 

att acceptera intressena inom verksamheten. Detta att kunna mötas och vara öppen inför vad den 

andre säger, kallar Gadamer för horisontsammansmältning, och han liknar det vid att man inte kan 

föra ett samtal om båda parterna håller fast vid sina fördomar om den andre. Förståelsen uppstår 

istället i mötet mellan dessa båda horisonter (Thomassen 2007, s. 98). Jag håller hårt i mina 

fördomar gentemot barnens intressen, och kanske även de tänker om mig att jag ska bete mig på ett 

oförstående sätt som vuxen. Är det därför de aldrig försöker bjuda in mig och få mig att förstå?

Jag drar paralleller mellan det Gadamer säger om horisontsammansmältning och begreppet 

interkulturalitet, som ligger till grund för min utbildning som förskollärare. Detta begrepp förstår 

jag som att det handlar om just att möta andra och låta våra olika perspektiv berika varandra, istället

för att envist hålla fast vid gamla fördomar. Jag ser också det tillvägagångssättet som jag har 

utforskat här som ett sätt att kunna möta den andre, i det här fallet barnens intressen, utan att låta 

fördomarna styra. Det är en väg som handlar mer om att se och tillföra än att avbryta och ta bort, 

men som också kräver av mig som pedagog att jag tar mig tiden att verkligen se barnen och vad de 

gör. Jag inser också spontant att det är hit jag vill försöka komma, eftersom jag helst inte vill 

avbryta barnen utan istället kunna tillåta deras aktiviteter. I berättelserna krockar denna tanke med 

att jag inte ser tillräckligt med lärande i det barnen gör, men jag har också upptäckt att jag nu i 

efterhand kan se betydligt mer än jag först gjorde. Och även Jesper kan säkert uppvisa många olika 

tecken på lärande om jag låter honom agera och sedan observerar för att försöka förstå honom på ett

nytt sätt. Om jag väljer att prova den här riktningen i praktiken krävs det dock även ett visst mod av 

33



mig som pedagog, för att jag ska våga lämna min invanda och trygga förståelsehorisont och den 

rationella gemenskapen som jag tillhör. Mina kollegor kommer säkert att vara oförstående till en 

början, och jag tror inte heller att Martins pappa skulle uppskatta det, men jag måste välja vems sida

jag ska stå på. Jag finns på förskolan för barnens skull, inte för min egen, och det är mitt ansvar som

pedagog att ge dem bästa möjliga förutsättningar till lärande. Jag behöver leda vägen bland alla 

dessa oförstående vuxna och hitta nya vägar framåt, för att våga prova och se vad detta kan komma 

att leda till inom vår verksamhet. Bara på det sättet kan verksamheten utvecklas och anpassas efter 

den barngruppen vi har för tillfället. Professionalitet handlar för mig i det här fallet om att våga gå 

emot mina kollegor och utforska nya synsätt i hur jag som pedagog kan se på barnens intressen.

En bro mellan hem och förskola

Med hjälp av Fast tycker jag mig kunna se många möjligheter till lärande i framför allt Emil, Martin

och Ossians aktiviteter med Skylanders. När jag försöker betrakta dem med andra ögon utifrån 

hennes resonemang, ser jag genast mer än vad jag gjorde när berättelserna utspelade sig. Jag tror 

också att jag hade kunnat se mer potentiellt lärande i Jespers relation till Sean Banans musik, om 

jag bara tagit mig tiden att observera honom mer ingående och försöka förstå vad som ligger bakom

hans, utåt sett, vilda och stökiga beteende. I båda fallen lät jag dock min egen förförståelse styra och

ifrågasatte inte mitt handlande, utan jag upplevde bara att jag hade fastnat i mitt bemötande 

gentemot de här barnen och inte visste hur jag skulle ta mig vidare. Jag diskuterade med mina 

kollegor hur vi skulle kunna hindra Emil, Martin och Ossian från att lägga all sin fria lektid på 

Skylanders, och vi stoppade tillsammans Jesper från att lyssna på Sean Banan. När jag lyssnar på 

det Fast säger om vilken potential barn har att lära genom populärkulturen, inser jag dock hur 

viktigt det är att jag som pedagog ger barnen tillträde till de här intressena även på förskolan. Detta 

skulle kunna ge barnen en röd tråd i sitt lärande, genom att de får fortsätta att spinna vidare på det 

som de för tillfället håller på och utforskar under hela dagen. I berättelserna försöker jag istället 

klippa av denna tråd när jag inte vill tillåta barnen att ägna sig åt intressena. Jag ser det som att jag 

då avbryter barnen i deras lärande, när jag istället hade kunnat gynna det om jag själv hade satt mig 

in i det de gör, för att sedan kunna utmana dem vidare.

Den röda tråden skulle då kunna utgöra en bro mellan hemmet och förskolan, där föräldrarna kan 

berätta för mig vad barnen tycker är spännande att utforska hemma, och jag i min tur kan berätta om

de nya framsteg som barnen har gjort på förskolan. Jag tänker att jag genom att utgå från barnens 

intressen även får en mer konkret koppling till hemmet, vilket kanske kan bidra till ett närmare 

samarbete med föräldrarna, eftersom de känner igen dessa intressen hemifrån. Tanken på att försöka

34



skapa en bro mellan hem och förskola har jag hämtat från Fast, som talar om att lärare och elever 

tillsammans kan skapa ett tredje område, där barnens erfarenheter möter skolans värld  och används

i undervisningen. Hon refererar då bland annat till Anne Haas Dyson, professor och före detta 

lärare, som menar att det är viktigt att ta tillvara och bygga vidare på barnens egna erfarenheter för 

att göra lärandet meningsfullt för dem (Fast 2008, s. 138). Samtidigt visar Fasts egen studie att 

dessa erfarenheter sällan får följa med in i skolans värld, då lärarna där ofta arbetar på ett annat sätt 

och det inte finns utrymme för det barnen själva bär med sig (Fast 2008, s. 9). Jag känner igen det 

Fast säger alltför väl i mina egna berättelser, samt från de reflektioner jag gör kring Lpfö98 om hur 

låst jag och mina kollegor är vid den. Vi har redan vårt inarbetade arbetssätt och syn på god 

utbildning, och det verkar inte finnas någon plats för barnen att påverka verksamheten. Fast lyfter 

även diskussionen om att vissa barn trots allt får använda sina erfarenheter i skolan, men endast om 

dessa stämmer överens med verksamhetens innehåll. I annat fall ses barnens egna bagage som 

problematiskt eller utan värde, och lämnas då hellre utanför skolan (Fast 2008, s. 122). I 

berättelserna förmådde jag inte se någon överensstämmelse mellan barnens intressen och vår 

verksamhet, utan jag såg dem enbart som problematiska eftersom jag upplevde att Skylanders-

byggandet var alltför ensidigt och att Jespers dans till Sean Banan var alltför vild och stökig.

Fast nämner att lärare ofta tar avstånd både från barnens leksaker i sig och populärkulturen överlag 

eftersom de inte förstår sig på dem, och lyfter att många särskilt oroar sig över att barnen ska 

utsättas för våld och konsumtion. Hon säger också att i fallet med litteracitet är dessutom många 

pedagoger låsta vid synen på att denna utveckling enbart sker med hjälp av böcker, och kan inte 

förstå att den gynnas även på andra sätt (Fast 2008, s. 129f). Denna vuxna oro kring våld och 

konsumtion framträder tydligt i min berättelse om Emil, Martin och Ossian, dels genom att jag och 

mina kollegor antar att Skylanders bara går ut på att köpa fler figurer, och genom att Stina 

uttryckligen säger att dessa gubbar säkert bara slåss. Som Fast tar upp ser vi inte hur barnens 

utveckling skulle kunna gynnas av att de ägnar sig åt dessa intressen, utan vi ser bara hur de 

hämmar vår verksamhet och det vi vill lära ut till barnen. Detta beteende grundar sig återigen i vår 

förförståelse och hur vi ser på barnens intressen och deras möjligheter till lärande, en förförståelse 

som jag genom mitt skrivande kämpar för att ändra på. Fast säger att de färdigheter som barnen 

tränar på genom att de diskuterar sina intressen med varandra, är viktiga för deras lärande överlag. 

Hon påpekar också att om vi nekar dem tillträde till intressena så kommer de att ägna sig åt dem 

ändå, fast bakom ryggen på oss pedagoger (Fast 2008, s. 135f). Jag menar att det är i den riktningen

jag är på väg i berättelserna, om jag fortsätter att neka barnen tillgång till sina intressen. De kommer

inte att sluta vara intresserade av dem bara för att jag säger nej, utan det leder bara till att jag och 
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barnen kommer längre ifrån varandra, vilket inte gynnar deras lärande. Jag tror på det Fast säger om

att istället försöka sätta mig in i det barnen engagerar sig i, för att se vad de gör och hur jag kan 

använda mig av detta (Fast 2008, s. 152). Det svåra blir att veta hur jag ska gå tillväga i praktiken.

Jag tänker här på det Biesta säger om vikten av att skapa det han kallar för ett timligt rum, vilket för

honom är ett fritt rum där det är tillåtet att vara annorlunda, och där unika individer därmed kan 

uppstå och inta sin plats i världen (Biesta 2006, s. 93). Han talar även om att ge individen kontroll 

över sitt eget lärande, och jag behöver beakta denna tanke (Biesta 2011, s. 26). Jag  måste kunna 

släppa in barnen mer i verksamheten och inte hålla så hårt i de gamla ramarna, om jag ska lyckas 

skapa detta rum som Biesta talar om, vilket jag ser som en gynnsam utgångspunkt för att kunna nå 

fram till den bro där hem och förskola kan mötas. Genom att jag försöker bidra till att skapa en 

öppnare verksamhet, där barnen kan vara med och påverka innehållet och där de tillåts ägna sig åt 

sina intressen, kan det bli lättare att låta barnen blomma ut som unika individer. I berättelserna är 

jag alltför låst vid hur saker borde vara och är inte tillräckligt öppen i sinnet inför det nya som 

uppträder i mötet mellan barnen och deras intressen. Arendt säger att om människan bara har 

tillgång till frihet och handlande så kan hon skapa sin egen verklighet (Arendt 2004, s. 185). Jag 

behöver ge barnen den friheten, så att vi kan mötas i det tredje rummet som kan fungera som en bro 

mellan hem och förskola. Det är även tänkvärt hur Arendt menar att vi alla föds in i en redan 

existerande världsväv, där jag som unik individ vävs in i mönstret och gradvis förändrar det. Jag kan

därför inte heller förverkliga mina mål på det sättet jag ursprungligen planerat, eftersom mina egna 

avsikter är sammanbundna med alla andras (Arendt 2013, s. 243) . Arendts ord får mig att tänka att 

det inte är så konstigt att jag fastnar i den här låsningen gentemot barnen i berättelserna. De håller 

redan på och försöker påverka verksamheten i sin egen riktning, men jag är så låst vid min 

förförståelse att jag inte kan se detta. Jag ser bara hur de motverkar mina planer på en god 

utbildning, när jag istället kunde uppfatta deras agerande som en första sten i den bro jag vill 

försöka bygga. En bro som jag och barnen bygger tillsammans, och där det inte bara är jag som 

pedagog som bestämmer. Ett exempel på ett framgångsrikt sådant samarbete mellan oss pedagoger 

och barnen är arbetet med Frost som figurerar i min berättelse. Detta projekt smög sig dock in i 

verksamheten, medan jag vill att mitt framtida arbete ska präglas av en medveten öppenhet och 

nyfikenhet från mig som pedagog.

Jag ser dock även svårigheter med att kunna bygga den här bron, närmare bestämt i Martins pappa, 

som har sagt till min kollega Stina att ”det är bra om vi håller Martin borta från Skylanders här på 

förskolan, eftersom han ändå gör det hemma hela tiden”. Lpfö98 är tydlig med att föräldrarna ska ha
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inflytande och kunna påverka verksamheten, men jag inser liksom tidigare att jag inte bara blint kan

följa läroplanen utan att ifrågasätta mitt eget agerande (Skolverket 2011, s. 13). Det kan också vara 

så att även Martins pappa sitter fast inom sin egen förståelsehorisont, på samma sätt som jag 

upplever att jag och mina kollegor gör. Jag behöver därför förklara för honom hur jag tänker kring 

detta med barnens intressen, och hur de kan utgöra en röd tråd i barnens lärande. För jag tror att det 

skulle gynna Martins lärande att möta förstående vuxna som intresserar sig för det han gör och 

utmanar honom vidare, istället för att han både hemma och på förskolan möter missnöje och 

motstånd från vuxenvärlden. Jag måste försöka förklara detta för hans pappa och få upp honom på 

bron, så att vi gemensamt kan stötta Martin i hans fortsatta utforskande av detta stora intresse.
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Slutord

Min målsättning med den här essän var att genom mitt skrivande reflektera över varför jag bemöter 

Emil, Martin, Ossian och Jespers intressen på det negativa sätt som jag gör i berättelserna, samt att 

reflektera över hur jag hade kunnat bemöta dem annorlunda. Skrivandet har lett till många nya 

insikter om både mig själv och de båda berättelserna, och att mina reflektioner har tagit många 

oväntade vändningar under skrivandets gång. Det hermeneutiska perspektivet har varit till stor hjälp

för att börja förstå vad detta dilemma bottnar i, och vilken stor roll min egen förförståelse och 

förståelsehorisont kan spela i detta sammanhang. Andra viktiga insikter är hur låst jag egentligen är 

vid Lpfö98, samt hur jag helt tycks ha tappat bort min egen röst och istället talar med verksamhetens

röst. Jag upplever att den situation jag har hamnat i till stor del beror på mitt eget synsätt som 

pedagog, och att jag kommer att behöva fortsätta reflektera över detta för att inte fastna på samma 

sätt i mina framtida möten med barnens intressen. Jag måste börja hos mig själv, och både på egen 

hand och med hjälp av andra bli mer medveten om vilka fördomar jag går runt och bär på, för att 

bättre kunna förstå varför jag agerar på de sätt som jag gör i de här fallen. 

Det har även varit givande att utforska de båda handlingsalternativen som jag valt att fokusera på, 

och intressant att stifta bekantskap både med Biestas tankar om en avbrottets pedagogik och Fasts 

forskning kring barns lärande via populärkulturen. Båda riktningarna har gett mig saker att fundera 

över. Då min ståndpunkt är att jag inte vill neka barnen tillgång till sina intressen, utan istället 

kunna tillåta dem, upplever jag spontant en dragning mot Fast och att försöka förflytta min egen 

förståelsehorisont för att kunna se på barnens lärande genom intressena på ett annat sätt. Men jag 

inser samtidigt att jag inte får vara så tveksam till att faktisk kliva in och avbryta om jag ser en 

situation som jag upplever som ohållbar, för att kunna ge barnen en chans att bredda sin horisont 

och uppleva andra vyer. Sedan är frågan om situationen verkligen är så ohållbar som jag uppfattar 

den, men på något sätt måste jag agera, annars kommer jag återigen att stå och stampa på samma 

ställe som i mitt dilemma. Jag ser både Biestas och Fasts vägar som möjliga svar på mina 

frågeställningar, men tänker också att det handlar om hur jag som pedagog väljer att använda mig 

av dessa handlingsalternativ. Det viktigaste är dock att jag alltid har barnens bästa i åtanke, och att 

jag inte fastnar i mina egna antaganden eller vad jag upplever att Lpfö98 säger.

Det har varit lärorikt att ha två olika situationer att utgå ifrån eftersom detta har gjort tankearbetet 

mer komplext, då ingen av riktningarna har fungerat likadant i båda berättelserna. Jag kan 

konstatera att jag har fått lättare att kunna närma mig Emil, Martin och Ossian i deras Skylanders-

intresse, medan jag fortfarande inte vet hur jag skulle förhålla mig till Jesper idag. Men jag tror 
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också att detta är en givande insikt i sig, att det inte finns någon färdig universallösning som 

fungerar i alla lägen. Detta kräver då av mig att jag är en lyhörd pedagog som verkligen känner av 

situationen, samt vågar ge mig in i den och prova olika tillvägagångssätt. Båda vägarna handlar om 

att våga; att jag vågar gå in och avbryta barnens pågående aktiviteter och istället erbjuda dem nya 

infallsvinklar på intressena och möjligheten att bli till på andra sätt, samt att jag vågar släppa taget 

om mina egna antaganden och mina kollegors åsikter, för att kunna ge mig ut på okända vatten och 

förmå mig själv att försöka se på dessa intressen på andra sätt.

Dessa tillvägagångssätt som jag har utforskat i den här essän är som två olika vägar som båda leder 

till att barnen kan få ta del av sina intressen på förskolan. Biestas väg är i mina ögon indirekt, 

genom att tillfälligt avbryta och erbjuda en annan ingång till intresset. Fast är istället mer direkt, 

genom att bygga vidare på det barnen redan gör och låta dem visa vägen. För mig råder det dock 

inga täta skott mellan dessa båda vägar, utan hur jag väljer att handla beror på vilken situation jag 

har framför mig. Jag har även upptäckt att jag kan tolka Biestas resonemang på två olika sätt, vilket 

gör situationen ännu mer komplex. Jag måste därmed bemöta varje situation som unik, på samma 

sätt som med barnen, och kan inte känna mig trygg med att ha hittat en fungerande modell. Men 

detta upplever jag på ett sätt som spännande, då jag ständigt måste fortsätta att vara öppen och 

lyhörd, och aldrig kan slappna av och känna mig fullärd. Jag skulle dessutom vilja utforska det här 

dilemmat vidare, men ur andra infallsvinklar, då jag under skrivandets gång har upptäckt många 

andra aspekter som intresserar mig. Det vore till exempel intressant att se på berättelserna ur ett 

maktperspektiv och hur jag brukar min makt gentemot barnen både som vuxen och som pedagog. 

Jag är också intresserad av ett genusperspektiv, då alla barnen som figurerar i mitt dilemma är 

pojkar, samtidigt som förskolan är en värld där de flesta pedagogerna är kvinnor. Hur påverkar detta

min förförståelse och mitt bemötande? Hade en manlig pedagog agerat annorlunda mot pojkarna?

Jag vill bemöta barnens intressen på ett positivt och tillåtande sätt, men jag förstår också att det med

detta förhållningssätt uppstår andra aspekter som jag behöver ta hänsyn till. Jag kan inte fastna i en 

situation där jag tar in allt som barnen visar intresse för i verksamheten, för då skulle det lätt bli 

kaos. Vi skulle byta arbetsområden hela tiden och inte ha någon struktur alls. Det får inte heller 

skapa en hierarki i barngruppen, där de barn som har alla leksakerna hemma alltid får glänsa, medan

andra hamnar i skymundan och känner sig mindre värda. Det är mitt ansvar som pedagog att skapa 

en verksamhet som är på så lika villkor som möjligt för alla barn. Skrivandet har gett mig verktyg 

för att kunna handskas med dessa typer av situationer i framtiden, och jag upplever mig i dagsläget 

som säkrare och mer redo att försöka bemöta barnens intressen på andra sätt.
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